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আতুজ্ঞান তরঙ্গিণী। 

ঠা 
জী অতৃলচন্দ্র ভট্রাচাধ্য বিরচিত। 11 

ঝারাণনীগ্ মহাত্ম। পরমহখ্ন ভান্করানন্দ স্বামী 

অনুজ্ঞয়! প্রকাশিত । 

দি 

০০ ন বত্র বণ্যতে ভক্তি স্তত্বং জ্ঞানং বিশেষতঃ ৫ রি 
প্রেঙ্ষা ব্তির্ণত দ্দশ্যং নচ পাঁঠ্যং ক্দাচন) 

৩৬৭২ সস 

কলিকাতা নটি 
৫নং নীলমাধৰ সেনের লে ৫ 

বণিক যন্ত্রে ১ রত 
শ্ীআশুতোষ ঘোষালের দ্বার! মু্রিত। 

কলের্খতাব্দা8 ৪৯৮৭ 

শকাব্দা ১৮০৯, সন ১২৯৪ ! 





ও নমো গুরবে। 

"একং নিত্যং বিমল মচলং সর্ব! সাক্ষিভৃতং 

ভাবাতীতং ত্রিগুণ রহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥” 

গুরে। 

তক্ভি, তত্ব ও জ্ঞান তব কৃপা সম্ভৃত। বে 
পদ পঙ্কজ দর্শন মাত্রেই পাষাণ হৃদয়ে ভক্তি, মুঢ় 
মতির তত্ব বোধ এবং মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞানের জ্ঞানে 

দয় হয়; যে চরণ ধ্যানে যোগিগণ সদা 'অনুরক্ত 

এবং যে চরণাম্বত পান প্রত্যেক চরণাশ্রিত ভক্তের 

প্রার্থনীয় ; অদ্য সেই চারুচরণে আমার “আত্ম- 
জ্ঞন তরঙ্গিণী” কে অর্পণ করিয়1 কৃতার্থ হইলাল। 

পদানত 

শ্রীনতৃলচন্দ্র শন্মা | 





উপক্রমণিকা। 

ও নমো শিবায়। 

“অনস্ত শান্ত্রং বহু বেদিতব্যং 

স্ব্পশ্চ কালে! বহুবশ্চ বিদ্বাঃ। 

যৎসার ভূতং তছ্ুপাসিতব্যং 

ংসো যথা ক্ষীর মিবান্ব, মিশ্রম্ ৮ 

শান্তর অনন্ত ও বহু জ্ঞাতব্য । অধুন| বিবিধ শাস্ত্রের 
মূণ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হওয়ায় সৎস্ক তানভিজ্ঞ ব্যক্তি- 
গণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুবিধা হইয়াছে স্বীকার 
করিতে হইবেক; পরন্ত সাধনার উপযোগী যে জ্ঞান, 
তত্ব, ভক্তি ও বিবেক এই বিষয় চতুষ্টয় বিবিধ শাস্ত্ান্ত- 
গতি বলিরা সাধারণের পক্ষে অতীব শ্রম, আয়া ও 
ব্যয়পাধ্য সন্দেহ নাই । অধিকত্ত, নমস্ত শান্ত্রাধ্যয়ন 
দ্বারা উপাসনার নারভূত পদার্থ গুলি দোহন করিয়া 
লওয়া মন্ুষ্যের এক জীবনে দুরূহ ও আশাতীত বলিয়। 
অনেকেই তদভাবে পরম পবিত্র আর্ধা জীবনের উদ্দেশ্য 
সাধনে পরাগুখ হইয়া ভোগ বিলাপাদি কার্য নিরন্তর 

ব্যাপ্ত থাকিয়া কালাতিপাত করিতেছেন 
অগপ্নিকারী ভেদে উপাননার অন্যাবশ্যকীয় সারভূত 

পদার্থ গুলিকে নাধারণের সুবিধার নিমিত্ত নৎক্ষেপে 
কত্ত গ্রস্থকারে বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ কর! নিতান্ত সহজ 
নয় বলিয়া একেবারে নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না । 



রি 

উক্ত অভাব মোচন ও সাধারণহিত সাধনার্থ বেদাস্তাদি 

শাস্ত্রাভিপ্রায়ে বু চিন্তা, যন্ত্র ও শ্রম সহকারে “আত্ম- 

জ্ঞান তরলিণী নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করি- 
লাম। ইহাতে জীবও ঈর্খর; অধিকারী, যোগ ও 

উপাঁসন। ; প্রারন্ধ, বৈরাগ্য, ষটচক্র এবৎ অস্টীবিশতি 

গীতাবলি আছে। 

জীব ও ঈশ্বর ।--এই অনপ্যায়ে ব্রহ্ম কি, জীব ও 

ঈশ্বব অভিন্ন ইহার বিচার, নিত্যানিন্য বস্তু বিচার, 

জীবের স্থল, সুক্্ম ও কারণ শরীরত্রয়, পঞ্চভূন্ের উৎ- 
পৃত্তি এব জীবগণের অল্পজ্ঞ সুখ দুঃখ ভোগী হইবার 

কার৭ নৎক্ষেপে বিশিষ্টরূপে বর্ণিত আছে । 

অধিকারী, মোগ ও উপানন। ।- মনুষ্য মধ্যে নকলের 

বুদ্ধি ও জ্ঞান শক্তি সমান নয় বলিয়। অপিকারী অর্থাৎ 

প্রতি ও প্রকৃতি ভেদে জ্ঞান, প্যান, ভক্তি ও কম্ম এই 

চারিগি মার্গের ভিন্ন ভিন্ন নিয্নমাবপী নাহা বিবিপ শাস্ছে 

প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা এই অপ্যায়ে প্রণয়ন হইল ! 

'অর্থাৎ জ্ঞান, যোগও উপারনা, তাহাদের অধিকারীর 

লক্ষণ এবং স্ত্রী (সধব! ও বিধবা)পুরুষের কর্তব্য কশ্টের 

বিব্রণই এই অধ্যায়ের ভাৎ্পর্্য | 

প্রার্ধ | ম্বত্যুর পর জীবের কি হয় ও জীব 
কোথায় বায় এই বিষয়টী প্রত্যক্ষাতীত বালর। তখি- 
ষয়ে অনেকেরই ন্শয় থাকিভে পরে । এই আধ্যা 



২)০ 

তিক বিষয়টী নির্মল অর্থাৎ হিহ্সা ও দ্েষ রহিত বুদ্ধি- 
গম্য । সর্বজ্ঞ ভগবান খধিদিগের বাক্যে অবিশ্বান 

বা ওদান্য রজঃ ও তমোগুণাধিক্য জনিত মলিন বুদ্ধির 

কার্ধ্য ৷ নেই মলিনতার নাশেই শ্রদ্ধার উৎপত্তি । তদছ্বি- 

ষয়ে শাস্ত্রাভিপ্রায়ে যুক্তি সহকারে নৎক্ষেপ বর্ণনা কর! 
এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য | 

বৈরাগ্য ।- আত্মা সত্য জ্ঞান আনন্দ ও অনন্ত 

স্বরূপ | নর্ধত্ঞ নর্ধান্তর্যামী নিশ্নল হইয়াও রজঃ ও 

মোগুণের আতিশয্য' নিবন্ধন মলিনতা প্রযুক্ত কাম, 
কোঁধ, লোভ, মোহাদি দুর্জর রিপুর বশবত্তী হইয়া আমি 
আমার ইন্যাকার জ্ঞান দ্বার। এই নিরয় নদ্বশ সৎ্নারে 

কম্ম বশে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ ও জরামরণাদি দুঃখ 

ভাগ করে । ক্রমশঃ অভ্যান দ্বারা উপরোক্ত মলিনত। 

ত্যাগের নামই বিবেক । বিবেকের পরাকাষ্ঠাই আত্ম'র 

শ্বরূপ প্রাপ্তি । এই অপ্যায়ে ইহাই দিত আছে। 

ষট চক্র ।--বাহ্য জগতের নহিত দেহ অর্থাৎ অজ্তঞ- 

জগতের নম্যক্ নাদৃশ্য. যোগের প্রথমাঙ্কুর স্বরূপ ষটচক্ত 
এব» তল্পোক্ত মান্ন* মহ্গা, মুদ্রা, মদ্য ও মৈথুন এই 

মুক্ত প্রদ পঞ্চমকার সাধন ও নাত্বিক বল্দানের প্ররুত 

সা।ত্বক ব্যাখ্য। এই অধ্যায়ে সাধ্যান্গুলাবে লিপিবদ্ধ 

করিতে ক্রটী হয় নাই । 

শীন্ত |__-ভক্তি, জ্বানঅর্থাৎ বৈরাগ্য ও যোগ স্ব 
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ন্বীয় বিবিধ রাশিণী ও তাল সত্বদ্ধ শক্তি, শিব, হরি ও 

ব্রহ্ম বিষয়ক অগ্টাবিৎশতি আধ্যাত্মিক গীতাবলি দ্বার 

গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে । 

বিরভূম জেল! অন্তর্গত তারাপীঠস্থ সর্বশান্ত্রজ্ 
যোগী পঞ্চানন মিশ্র, বারাণসীস্থ তত্ববিৎ মহেশ স্বরূপ 

ব্রহ্মচারী এবৎ খুলনা ভেলা অন্তবর্তী েনহাি গ্রাম 
নিবানী অশেষ শান্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্ত্র বেদান্ত চু, 

সাৎখ্যভূষণ ও পাহিত্যাচার্ষা মহাশয়দিগের অনুগ্রহে 

সংশোধিত হওয়ায়, তাহাদের ও বারাণসীস্ক মহাত্ব! 

পরমহৎস ভাক্করানন্দ স্বামীর অনুমন্যনুনারে এবৎ 
প্রায়াগ ও বারাণনীস্থ কতিপয় সাধক, ব্রক্মচারী ও সম্ত্ান্ত 
ভদ্রলোকের অনুরোধে আমি * আত্মজ্ঞান তরজিণী * 
নামক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে সাহলী ভই- 
লাম । এখানি সাধক ও ব্রহ্ষমচারীদিগের আদরের সামগ্রী 
এবৎ সাধনার প্রবর্তকদিগের হৃদয়ের ধন হইবে এমন 

আশ। বলবতী রহিল । গৃহী ও ব্রহ্মচারী, হিন্দু, ব্রাহ্ম 
ও এশীতত্বজ্ঞানী, আস্তিক ও নাস্তিক, স্ত্রী ও পুরুষ এবং 
বদ্ধ ও যুবা ইহা সকলেরই দর্শনোপযোগী । অনতএব 
তাহারা নানুগ্রহে সাদরে আমার আত্মজ্ঞান তরঙিণীকে 
আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে আমি যত্্র ও পরিশ্রমের সার্থ- 
কতা লাভ করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিতে সমর্থ 
হইব। 

হুগলী জেলা হাবড়া সবডিস্ট্রীকু অন্তর্গত 
প্রতাপপুর নিবানী | 

শ্বীঅতুলচন্দ্র শর্মা । 



সূচীপত্র । 

জীব ও ঈশ্বর 
ব্রহ্ম কি 

ঈশ্বর কি 

জীব কি 

পঞ্চ ভূতের উৎপত্তি 
জীবের উৎপত্তি ও শরীরত্রয় 

নিত্যানিত্য বস্ত বিচার 

জীবের অল্পন্ঞ সুখ ছুঃখ ভোগী 

হইবার কারণ রঃ 

অধিকারী, যোগ ও উপাসন। 
নিগুণ ব্রহ্ম সাধনার অধিকারীর লক্ষণ 
ক্রিয়া! যোগ 

অষ্টাঙ্গযোগ 

পুকষের কর্তব্য কন্ধণ 

মন্ত্র যোগ ও তাহার অধিকারী 

সধবা ও বিধব! জ্ীর কর্তব্যকম্ম 

প্রারঞ্ধ 

জীবের দেহাত্তর প্রাপ্তি 

তাহার কারণ 

বৈরাগ্য 
আমি কে ও কে আমার 

ত্যাগাভ্যাস 

বৈরাগ্য প্রকার চর ৮4৭ 
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ষট চক্র 
দেহের সহিত জগতের সাদৃশ্য 

ষট চক্র 

পঞ্চমকার ব্যাথা 

সাত্বিক বলিদান ব্যাখ্যা 

গীতাষ্টবিংশতি 
গুরু ও শিবন্দন। 

শক্তি বিষয়ক 

হরি বিষয়ক 

বৈরাগ্য বিষয়ক 
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আতা ওর 

জীব ও ঈশ্বর । 

ও নগে। নারায়ণাযর়। প্রব্রহ্ম পরমাত্ম। পুরুষ । 

নত্ব রজস্তমোগুণের সাম্যাবন্থা প্রকৃতি বা মায়া । 
প্ররূতি দ্বিবিধা । যথা; পর। ও অপরা বা বিদ্যা ও 

অবিদ্যা। রজস্ততমোগুণের অস্পুষ্ট। শুদ্ধ সত্বাত্বিক! 
প্ররুতিকে বিদ্য। 'এবৎ রজস্তমোগুণের আধিক্য 

ও দত্তের ন্বনত। হেতু মলিন সত্ব প্রধান প্ররৃত্তিকে 
অবিদ্যা মায়া বলে। আত্মা নিরাকার, নিরালম্ব 

এব ষড়ভাব বিকার (জন্ম, স্থিতি, বদ্দি, পরিণাম, 

ক্ষয় ও নাশ) শুন্য । তিনি নিগুণ সুতরাৎ স্বীয় সত্ব! 

অবগত নহেন। পরমাত্বা ও জীবাত্ম। অভিন্ন । 

“প্রাজ্ঞানমানন্দৎ ব্রহ্ম” "অহ ত্রক্মান্মি” 'তত্বমসি ও 

“অয়মাতর। ব্রহ্ম” এই মহাবাক্য সকল খগযক্তঃসামা- 

থর্ম বেদে কীন্তিত আছে। ইহার তাৎপর্য উশ্বর 
ও জীব অতিন্ন। ত্রহ্গ বিশুদ্ধ সত্ব প্রাধান উতকুষ্ট 

উপাধি ধারণ করিয়। সর্ধজ্ঞ দর্ধনিয়ত্তা নর্ধান্তর্যামী 
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জগৎ কারণ উশ্বর পদবাচ্য হয়েন। হৃুষ্ট্যাদি কার্য 
তাহার তটস্থ লক্ষণ এবৎ সত্য জ্ঞান আনন্দ তাহার 

স্বরূপ লক্ষণ । খাঁহার বিক্ষেপ শক্তি হইতে আকাশ, 

আকাশ হইতে বারু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে 
জল এব জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইরা পুনঃ 
প্রলয়কালে পৃথিবী জলে, জল অগ্রিতে, অগ্নি বায়ুতে, 
বারু আকাশে এব* আকাশ তাহাতেই লয় প্রাপ্ত 

হয়। আবরণশক্তি দ্বারা আত্মার শ্বরূপ আচ্ছন্ন হওয়ায় 

বিক্ষেপ শক্তি ছার। উপরোক্ত হৃষ্টিক্রম সম্পাদিত হইয় 
থাকে । মতান্তরে- প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব, মহত্ত্ব 

হইতে অহত্কার এব অহত্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

তিনি আবার রজঃ ও তমে৷ গুণের আধিক্য ও 

সন্ত্বের নানতা হেতু মলিন নত্ব প্রধান অল্পজ্ঞ সুখদুঃখ- 

ভোগী জীব পদ বাচ্য হয়েন। অর্থাৎ কেবল গুণের 
তারতম্য হেতু তিনি বিদ্যাবচ্ছিন্ন ও অবিদ্যাবচ্ছিন্ন 

চৈতন্য উপাধি বিশিষ্ট হয়েন। যেমন ব্বক্ষ ও জল 

সমষ্টি অভিপ্রায়ে বন ও জলাশয় পদবাঁচ্য হয়, অপিচ, 
শ্রাহার! পরম্পর একই পদার্থ ঃ তদ্রপ অজ্ঞানোৌপহিত 

টৈন্ভন্য নানা রূপে নানা ঘটে বিরাজ করিয়া এক ও 

অদ্বিতীয় ব্রহ্গপদ বাচ্য হয়েন। গাভী সকল বর্ণ, 

আকুতি, প্রকুতিত্তে পরম্পর ভিন্ন ভিন্ন; পরন্ত তাহাঁ- 
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দের দত্ত ক্ষীর যেমন এক বর্ণেরই হইয়! থাঁকে ; স্বত্তিক। 
নিশ্মিত নর কলপাদি স্বন্সয় পাত্র কল পরম্পর আকার 
ও উপাধির ভিন্নতা সতে ও যেমন এক স্বতিক। ব্যতীত্ত 
আর কিছু নহে; উর্্ি, বিশ্ব ও ফেণ বিবিধ উপাধি 
ও আকুতি বিশিষ্ট হইলেও বস্ততঃ তাঁহারা জল ভিন্র 
আর কিছু নহে এবঘ হার,বলয়, কুগুলাদি সুবর্ণ নিশ্ম্িত 
হইয়াও তাহারা! যেমন বিবিধাকৃতি ও নাম যুক্ত হয়, 
তদ্রপ এক অদ্ধিতীয় ত্রন্ধ জরায়ুজ, অগুজ, ম্বোদজ 
ও উদ্ভিজ্য সকল জীবেই সমভাবে বিরাঁক্ষমান আছেন। 
গগ্ননন্থ চন্দ্রম! উদয় কালে নানা জলাশয়, হ্রদ, নদ, নদী 
ও সমুদ্রে যেমন পৃথক পৃথক চন্দ্র বলিয়া প্রতীয়মান 
হয়; বাস্তবিক চন্দ্র একী বই ছুইচী নহে; তদ্রপ 
্রন্মাগুব্যাপী আত্ম! এক হইয়। বহুরূপে দৃষ্ট হয়েন। 
যেমন তিল মধ্যে তৈল, ক্ষীর মধ্যে ঘ্বত, পুষ্প মধ্যে 
গন্ধ ও কল মধ্যে রন সর্ধত্রে সমভাবে নিরবচ্ছিন্ন বর্ত- 
মান থাকে; তন্রপ আত্বমখ জীবের পাঞ্চভৌতিক 
স্থল ও সুক্ষ শরীরে জাগ্রৎ স্বপ্রার্দি অবস্থায় অন্বর ও 
বতিরেক লম্বন্ধে নর্ধত্রেই বর্তমান আছেন । 

জীবগ্বণ শরীর ত্রয় বিশিষ্ট । যথা; স্কুল, সুম্ক্ ও 
কারণ বা জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। এই তিন অবস্থায় 
বিশ্ব, তৈজন ও প্রাজ্ঞ বলিয়। কথিত হয়। পক্ষীরু 
পঞ্চ মহাভূত কর্তৃক হষ্ট ব্রহ্ষাপগান্তগণত শন্যাদি প্রকৃতি 
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ও পুরুষ দেহে শোণিত গুক্ররূপে স্থুলদেহ উৎপন্ন করে । 
খতুমতী স্ত্রীর আধারে যথাস্থানে বীজ বর্ষণ দ্বারা 
এক রাত্রে জরায় বেষ্টিত; পঞ্চম দিনে বুছ্দাকার ; 
দশাহে বর্তলাকার; পরে মাধ্ন পিও হইয়। পক্ষ মধ্যে 

পেশী; মান মধ্যে শির, পৃষ্ট,স্কন্ধ, গ্রীবা ও উদর, দ্বিতীয় 
মাসে হস্ত পদ; তৃতীয় মানে সমস্ত অঙ্গের সন্ধিস্থল, 

অস্থি ও চন; চতুর্থ মানে অঙ্গুলি, নখ ও অপ্ত ধাতু; 

পঞ্চম মানে নেত্র, কর্ণ, নানা, মুখ, গুহ্য, লিঙ্গছিত্র ও 
কর্ণছিদ্রাদি। ষষ্ঠ মালে জীব ও ধ্যানাবস্থা + সপ্তমে কেশ 
রোম? অষ্টমে জ্ঞানেন্দ্রির় বিকাশে পূর্বাবস্থা স্মরণ, 

কম্পায়মান কলেবর, দীর্ঘ শ্বান ত্যাগ ও বাম পারে 

পরিবর্তন ; নবমে জঠরাঁনল তাপে সন্তপ্ত হইয়। অনুতাপ 
এবৎ দশম মাসে গর্ভ নিঃসরণ হইয়া থাকে । স্থুল 

শরীর চতুর্বিধ। যথা; জরারুজ, অগুজ, ম্বেদজ ও 
উদ্ভিজ্য। যেদেহ জরারু হইতে উৎপন্ন হয় তাহা 
জরায়ূজ। অর্থাৎ পশু, মনুষ্যাদি দেহ; যাহ। অণ্ড অর্থাৎ 

ডিম্ব হইতে উৎপন্ন হয় তাহা অগুজ, যথা সর্প পক্ষী 

গ্রভৃতি ; যাহ! স্বেদ অর্থাৎ উত্তাপ ব। ঘন্ম হইতে উৎ- 

পন্ন হয় তাহ! স্বেদজ, যথ। মশকাদি এব যাহা ্বত্তিক৷ 

ভেদ করিয়া উদ্দধে। উঠে তাহা৷ উদ্ভিজ্য অর্থাৎ বক্ষ 

লতাদি। 

পঞ্চীকরণ যথ|) আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের প্রত্যেক 
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ভূতকে ষোড়শ।ঘশে বিভক্ত করিয়। তাহার অদ্ধ অর্থাৎ 

অষ্টাৎশ প্রত্যেক ভূতে রাখিয়া অপর চারি ভূতের 
ভুই ছুই অধ্শ পরিমাণে অষ্টাঘশের সহিত মিলিত 

হইয়| সাকল্যে ষোড়শাৎ্শ পূর্ণ হইলে এক এক ভূতের 
পঞ্ধীকরণ হয়। যথ।;১ আকাশের অষ্টাথশের নহিত 

বারুর ছুই অৎ্শ, তেজের ছুই অংশ. জলের ছুই অৎ্শ 
এব* পৃথিবীর দুই অণ্শ মিলিত হইয়া আকাশের পঞ্ধী- 

করণ এব* বায়ূর অষ্টাঘশের সহিত আকাশের ছুই 

অঘ্শ, ক্তেজের ডুই অত্শ, জলের ছুই অৎশ ও পুথিবীর 

তই অৎ্শ মিলিত হইয়া বায়্র পর্থীকরণ হয়। সেই- 
কূপ অগ্রি, জল ও পৃথিবীর পঞ্ধীকরণ হইয়া থাকে । 

হানব দেহ একটীযন্ত্র মান্র। ভৌতিক, শক্তি ও জ্ঞান 
এই ভিন একার তত্বে নিন্মত; ক্রিয়া শক্তি প্রধান 

অবয়ব বিশিষ্ট স্থুল দ্রেহ ভো'তিকতত্বে, ইচ্ছা শক্তি 
প্রধান নুন দেহ শক্তিতত্বে এব* জ্ঞান শক্তি প্রধান কারণ 

দেহ জঞানতত্বে নিন্মিত। এই দেহ অপ্ত ধাতু বিশিষ্ট 
স্থল শরীর এবঘ ইহাকে অন্নময় কোষ বলে। অপ্ত ধাতু 

শথ। ; রব, রক্ত, মাণ্ন, মেদ, অস্থি, মজ্জ। ও শুক্র | রন 

হইতে রুধির, রুধির হইতে মাথ্ন, মাষ্দ হইতে মেদ, 

মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জ। ও মজ্জা হইতে 

শুরু উৎপন্ন হয়। অস্থি, নখ, মাণ্স, মেদশশির! লোম, 

লোমকুপ প্রভৃতি ক্ষিতিতত্ব বম্তত। লালা, দুগ্ধ 
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অশ্রু, নানাআব, মৃত্র, স্বেদ, মস্তিক্ষ, পেশী*রক্ত ও শুক্র 

জলতত্ব হইতে উৎপন্ন । আকাশ হইতে শব্দ, বাঝু 

হইতে শব্দম্পর্শ, তেজ হইতে শব্ম্পর্শরূপ, জল হইতে 

শব্দম্পর্শরূপরন.গুথিবী হইতে শক্ষম্পর্শরূপরনগন্ধ উৎপন্ 

হয়। 

পঞ্চ কশ্মেন্দ্িয,পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্িয়, মন,বুদ্ধি এবখ পঞ্চ 
বারু ইহারা নগুদশ লিঙ্গাত্বক সুক্ধ্ শরীর । কর্মেক্টরিয় 

যথ!% বাকু, পাঁণি (হস্ত), পাদ, পায়ু, (প্রহাদ্বার), 
ও উপস্থ (লিঙ্গ)। জ্ঞানেক্দ্রিয় যঝখ। * কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, 

জিহ্ব। ও নাসা । অন্তঃকরণ ব্লাত্তভেদ চর ভাগে 

বিভক্ত । যথা; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত । পঞ্চ 
বায় ষথ। ; প্রাণ, অপান, অমান, উদ্দান ও ব্যান। 

নিশ্চয়াত্মিকীন্তঃকরণ রতি বুদ্ধি অর্থাৎ বুদ্ধির কার্য 
নিশ্চয় । ব্শয়াত্িকান্তঃকরণ বৃত্তে মন অর্থাৎ মনের 

কার্ধয সৎ্শয় | মনের গাঁত দুই পাকার; প্ররত্তি ও 

নিরত্তি। কর্তৃত্ব ভোক্তত্বার্দি অভিমানাত্িকান্তঃকরণ 

বৃত্তি অহঙ্কার অর্থাৎ অহঙ্কারের কার্য অভিমান 

এব* অন্ুনন্ধানাত্মিকান্তঃকরণ রতি চিত্ত অর্থাৎ চিত্তের 

কার্ধয ম্মরণ । নিশ্চেষ্ট চেতনে অহ জ্ঞান কাশ 

হইব! মাত্র অঙ্কুর রূপিণী স্মতি শক্তির উদয় হয়, যাহা 
চিত্তের কার্য্য | স্থির উদয়ে বানা, সঙ্কল্প ও আকা 

জক্কার উদয়। নেই বাঁনন| শক্তি উত্তেজিত হইলে থে 



জীব ও ঈশ্বর । রণ 

"তি জন্মে তাহাকে ইচ্ছা! বলে । উদ্ধ গমনবান নাপা- 

্রস্থানবর্তী প্রাণ বায়। অধঃখমনবান পাষ্াদ স্থান- 

বন্তী অপান বায়। বিশ্বপ্নমনবান অখিল শরীরবস্তী 

ব্যান বায় । কষ্ঠস্থানীয় দ্ধ, গমনশীল উৎক্রমণ বানু 

উদ্দান, এব শরীর মধ্যগত অন্নাদি পরিপাককর 

সমান বায়ু । গতি শক্তি মাত্রেই বায়তত্ব হইন্ে 
উত্পন্ন। শয়ন, প্রনারণ, ভ্রমণ, উপবেশন, ধাবন, 

লক্ষন, কম্পন, কাম, ক্রোধ, মোহ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পীড়। 
প্রাণ বাধ,র কাষ্য। পুরীষ, মূত্র, শুক্র ও গর্ভ নিঃসরণ 

অপান বাঁয়র কার্ধ্য। অগ্রি সহকারে আহারীয় দ্রব্য 

পরিপাক কর। মান বায়ব কার্ধ/। কাশি, হাচি, 
বাক্য কথন, স্ফীত হওন ও শ্বান প্রশ্বাবরূপে প্রত্যহ 
ফট শতাধিক একবিখশনি হজম (২১৬০০) বার প্রত্যহ 

গমনাগমন করা উদ্ান বাবুর কার্স্য । শরীরে শোণিত 
ও অন্যান্য পদার্থ সঞ্চালন এব ইক্দ্রিয়গণকে স্বকার্ষেও 

নিষে।গ করা ব্যান বায়র কাধ্য। এতদ্যতিরিক্ত 

দেহ মপ্যে আর পাঁচগী বায় আছে। বখাঃ নাগ, 
কুম্ম, ক্লুকর, দেবদত্ত ও ধনর্জয়। বমনের বেগ প্রভৃতি 

নাশ বায় হইতে জন্মে।? নেত্রের নিমীলন ও উন্মীলন 

কুশ্ম বাধুর ক্রিয়। | দীর্ঘস্বান রূকর বারুর কার্ষ্য | হান্য, 
চরণ, মুখ প্রসারণ ও সঙ্কোচ দেবদত্ বারুর কার্য | 

ইবচি বিশেষতঃ ধনঙ্জয় বায়র কার্য | 



৮ আত্মজ্ঞান তরঙ্গিণী। 

আকাশাদি পঞ্চ ভূতের রজোগুণাঘশ হইতে 
পর্ধ্যায়ক্রমে পঞ্চ কর্মেক্দিয় উৎপন্ন হয়। যথা; 
আকাশের রজেোহুৎশ হইতে বাগখিক্দ্িয, বায়ুর রজো- 
হঘশ হইতে হস্ত, তেজের রজোহৎশ হইতে পদ, 

জলের রজোহৎশ হইতে পায়, এব* পুথিবীর রজো- 

হৎশ হইতে উপস্থ উৎপন্ন হয়! আকাশাদি পঞ্চ 

ভূতের একত্র মিলিত রজেহিৎশ হইতে প্রাণাদি পঞ্চ 
বারু উৎপন্ন হয়। আকাশাদি পঞ্চ ভূতের নানত্বক[*্শ 
হইতে পর্যায়ক্রমে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। যথা, 

আকাশের নাত্িকাৎশ হইতে কর্ণ, বায়র সাত্বিকা*্শ 

হইতে ত্বকৃ, অগ্নির সাত্বিকাৎশ হইতে চক্ষু, জল্রে 
সাহ্বিকাঘশ হইতে জিহ্ব। এব পৃথিবীর দার্িকা২শ 
হইতে নানার উৎপত্তি। পঞ্চ ভূতের লমষ্টির লাঙ্গি- 
কাঁৎশ হইতে অন্তঃকরণের উৎপত্তি । কর্ম্েক্দ্িয়ের 

নহিত প্রাণ প্রাণময় কোষ । কম্মেক্দ্িয়ের হিত মন 

দনোময় কোঁষ। জ্ঞানোন্দ্রয়ের সহিত বুদ্ধি বিজ্ঞ/নময় 

কোব। চৈতন্যের প্রকাশ হেতু অজ্ঞান আনন্দের 

তোক্ত। তজ্জন্য অজ্ঞান পর্যন্ত আনন্দময় কোষ, ইহাকে 

নুবুপ্তি কহে। শরীর ত্রয় ব্যন্তিরিক্ত একটি অবস্থ। 

আছে তাহার নাম তুরীয়। যাতনা, পীড়।, আনক্তি, 
নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আলন্য, অজীর্ণ, স্ত্রী নহন[ল- 
আকাম্বা ও ভক্তি অগ্নিতত্ব হইতে উৎপন্ন | 'আত্ম- 
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প্রেম, আত্মরক্ষ।, ক্রোধ, ভয়, লজ্জ।, বিরতি, আনন্দ 

ও চিন্ত। আকাশ তত্ব হইতে উৎপন্ন। 

জীবের পঞ্চ অবয়ব ও পঞ্চাবস্থা | তমঃ, তামিশ্র, 

অন্ধতামিশ্র, মোহ ও মহাঁমোহ এই পাঁচ অবয়ব। 

শৈশব, কৌমার, যৌবন, প্রৌচি ও বৃদ্ধ এই পাঁচ 
অবস্থ। | জীব যখন বিষয় ভোগের সুখ ছুঃখ অনুভব 

না করিয়া কেবল স্তন পান ও রোদনাদে করে তখন 

তমঃ অবয়ব ও শৈশব অবস্থা বিশিষ্ট | যখন পরমার্থ 

জ্ঞানের অভাব থাকে এব কেবল আমার পিতা, 

আমার মাতা এবম্পকার জ্ঞান জন্মে তখন তামিশ্র 

অবয়ব ও কৌমার অবস্থ। বিশি্। যখন অনিত্য দেহা- 
ভিমান প্রবল হইয়। আমি সুন্দর, আমার ভার্ধ্য। প্রভৃতি 

জ্ঞান হয় তখন অন্ধতামিশ্র অবয়ব ও যৌবনাবস্থ 

যখন আমার এশ্বর্্য, আমার পুত্র, আমার ক্ষমতা 

প্রাভৃতি অভিমান হয় তখন মোহ অবয়ব ও প্রৌঢ় অবস্থ। 

এব যখন সবর্ণ বিবর্ণ স্বজাতি বিজাতি ইত্যাকাঁর 

সঙ্কল্ল ও বিকল্প জানে আবত হয় তখন মহামোহ অবয়ব 

ও রদ্ধাবস্থা। | 

জীব রজস্তমোগুণের আতিশয্য হেতু পঞ্চ ক্লেশের 

বশবর্তী হয়। পঞ্চরলেশ যথা ; অবিদ্যা, অন্মিত!, রাগ, 
দ্বেব ও অভিনিবেশ | অবিদ্য। (কাম, কর্ম, তম) 

কে কার্য্যবিদ্যা বল! যায় । ইহা চার প্রকার | 



১৩ আত্মজ্ঞান তরঙ্গিণী | 

অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচিবুদ্ধি, ছুঃখকে 
সুখ বলিয়! জ্ঞান ও আত্ম ভিন্ন বস্তৃতে আত্মজ্ঞীন। কম্ম 

তিন প্রকার । সঞ্চিত, আগামী ও প্রারন্ধ ?ি অনেক- 

জন্মার্জিত শুভাশুভ কর্ম্ম সমূহই বঞ্চিত কর্মম। ভাবি 
কম্মই আগামী কম্ম | পূর্বজন্ম কৃত কম্ম দ্বারা নব 

কলেবর উৎপন্ন হয় তাহা প্রারন্ধ কম্ম। সঞ্চিত ও 

আগামী কম্ জ্ঞান দ্বারা ও প্রারন্ধ কন্ম ভোগ দ্বারা 
ক্ষয় হইয়। থাকে 1 সুক্্স শরীরে অহৎ্জ্ঞানের শ্থিত্তিকে 

অন্মিতা, স্বখেচ্ছায় অনুরাগকে রাখ, দুঃখ বিবেচনায় 

যে ক্রোধাদি হয় তাহাকে দ্বেষ এবৎ জন্ম মরণ রূপ 

জ্ঞান বত্বে দু প্রবৃত্তি নিবন্ধন শ্বয়* কৃত বস্ত ত্যাণে 

অশক্ততাকে অভনিবেশ কহে। এতদ্বারা শরীর ও 

ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে । মুখ ছুঃখাদি 
বোধ অন্তঃকরণের কার্য | বানা বা অন্তর্ভাবোদয়ে 

অন্তঃকরণে সুখ দুঃখ অনুভূত হয় । 

আত্ম। বদ মুক্ত ও নন্য এব* জগৎ মিথ্য। | 

আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্ৃত্ব সুখিত্ব ছুঃখিত্্ কিছুই নাই। 

বদ্ধপ দর্পণোপর কোন পদার্থের প্রতিবিম্ব পড়িলে 

দর্পণ মধ্যে দেই পদার্থের অত্তিন্ধ প্রতিভাত হয়, নেই 

রূপ অন্তঃকরণদর্পণে পরমীত্বার প্রত্তিভা পড়িয়া 

জীবাত্স। রূপে (অহতভাঁবে ) প্রকাশ পায় । ঘটা বচ্ছিন্ন 

আকাশ যেমন মহাকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে, 
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কেবল ঘটস্ফিত বলিয়। ঘটাকাশ উপাধি ধারণ করে, 

আত্মা ও তদ্রপ পরমাত্বা ব্যতীত আঁর কিছুই নহেন, 

তবে দেহস্ফিত ৰলিয়! দেহী অর্থাৎ জীবাত্বা উপাধি 
বিশিষ্ট হয়েন | তিনি দেহ মধ্যে আছেন সন্্য, পরস্থ 
যেমন শুভ্র স্ফর্টক কোন রক্তজবার নিকটস্থ হইলে রক্ত 

বর্ণ স্টিক বলিয়া গ্রতীতি হয়, রস্ততঃ রক্তবর্ণ হয় 

ন।; তদ্রপ আত্ম! ও দেহবর্তী হইয়। দেহ নহেন | অগ্নি 

দ্বার। উত্তগু লৌহ দণ্ড যেমন দ্ধ লৌহ দণ্ড পদবাচ্য 
হইয়। দাহিকাশক্তি প্রাপ্ত হয়, বাস্তবিক অন্সি লৌহ 
দণ্ড নহে, সেই রূপ আত্মার প্রকাশে দেহ চৈতন্য প্রাপ্ত 

হয় বলিয়৷ আত্ম। কখনই শরীর নহেন। নুর্্যদেব যেমন 

স্বকীয় প্রখর রশ্মি প্রভাবে পুথিবীস্থ যাবতীয় দুর্গন্ধ 

ও সুগন্ধ রন শুক্ষ করিয়! তাহাদের গন্ধ হরণ করিয়! 

লন অথচ তাহাতে কোন গন্ধ স্পর্শ করিতে পারেনা, 

তদ্ধপ আত্ম। দেহস্থিত হইলেও সুখ ছুঃখাদি দেহের 

ধন্ম, তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। 

আত্ম! ব্যতীত যাবতীয় পদার্থ অনিত্য, ক্ষণধ্বৎ্সী 
ব। মিথ্য। | নুক্কস শরীরে স্বপ্ন কালে জীব যেমন 

নানা ভীষণ ও রমণীয় মুর্তি দর্শনে তাহাদের নিত্যতা! 
জ্ঞানে একান্ত ভীত ও আলন্বার্দিত হয়, এবৎ তাহ 

স্বপ্ন বলিয়া অলীক বোধ করে না, তদ্রপ জাগ্রৎ 

অবস্থায়ও অজ্ঞান রূপ স্বপ্ন প্রভাবে এই প্রপঞ্চময় 



১২ আত্মজ্ঞান তরঙ্গিণী। 

যাবতীয় মায়াময় মিথ্য। পদার্থ বা জগৎকে নিত্য 

বলিয়া বোধ করে । জীব নিক্কু্ট অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য 

বলিয়। নিত্যানিত্য বস্ত বিচার করিতে অনমর্ধ হইয়! 

আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি দ্বারা অধ্যারোপ করিয়া 

ফেলে । যেমন ভ্রম বশতঃ শুক্তিতে রজত জ্ঞান, 

রজ্জতে দর্প জ্ঞান, সর্পে ষষ্টি বুদ্ধি হয়, তদ্রপ অজ্ঞান 
বশতঃ জীব অবস্তকে বস্ত জ্ঞান করে। পরন্ত যেমন 
তৎপরে জ্বানোদয়ে শুক্তি রজ্জু ও বর্প বলিয়া প্রতীতি 

হয়; রজত, বর্ণ ও যষ্টি জ্ঞান থাকে ন| তদ্রুপ তত্বজ্ঞান 
হইলে এই জগৎকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় । রজ- 

নীতে যেমন কাষ্ট খণ্ডে তক্কর ও রৃক্ষে প্রেত ভ্রম এবখ 

তুষ্ণাত্ পথিকের বিস্তীর্ণ বালুকাময় ভূমিতে উদ্্বণ 
বালুকা রাশি দর্শনে জলাশয় ভ্রম হয়, তদ্রপ এই মিথ্য। 
মায়াময় জগতকে অন্য বলিয়া বোধ হয়| মেখাচ্ছন্গ 

দু্টিতে' যেমন তগোহারি নুরধ্যকে মেঘারত বপিয্। বোদ 
হয় বন্তত এরূপ বৃহৎ জ্যোতিম্ময় পদার্থ নামান্য একটু 

মেঘদ্বার। আচ্ছন্ন হইবার সন্ভাবন। নাই, ুদ্ধপ জীব 

অজ্ঞানাচ্ছন্ন চক্ষে স্বরূপ উপলব্ধি করিতে ন! পারিনা 

এই মায়াময় জগৎকে অত্য বলিয়! দেখে । 

কেবল শুদ্ধ নত্বাত্িক। প্ররুন্িকে আশ্রয় করিয়। 

ব্রহ্ম সর্ধজ্ঞ স্ৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত। উশ্বর ব। উপাদ্য 
হয়েন। জীব মলিনতী! প্রযুক্ত ভম বশে আমি, তুমি, 



ভব ও ঈশ্বর । ১৩ 

আমার, তোমার ইন্যাকার মোহদার। স্বীয় সচ্চিদানন্দ 
রূপ জানিতে অনমর্থ হইয়! অবিদ্যার বশবর্তী হয়তঃ 
পুনঃ পুনঃ দেহান্তর প্রাণ্ড হইয়া দুঃখ ভোগ করে। 

অভিমানে অভিভূত হইয়! আমি সুখী, আমি ছুঃখী, 

আমি রুশ, আমি স্থুল, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ আমি 
রাজ] ও আমি প্রজ। ইত্যাকার বোধ করিরা থাকে । 

কাম ক্রোধাদ্ি রিপুপরতন্ত্র হইয়া ভ্রমবশে স্ত্রী, পুক্্র, 

ধশ্বর্ধয, স্বর্গ ইত্যাদি অনিত্য ও মিথ্য। বস্তকে নিতা ও 

স্বীয় বিবেচনায় কক্মপাশে বদ্ধ থাকে | অধন্ম্ম, হিখ্ন।, 

নিন্দা, দ্বেষ, দ্ন্ৰ, অনত্য ও কৌটিল্যকে আশ্রয় করিয়। 
নিরন্তর অনর্থ রূপে অর্থ ও যশোলাভে যত্ববান থাকে | 

অর্থ ও অর্থকরী বিদ্যামদেমত্ত থাকিয়া রজক্তমো- 

গুণের আধিক্য হেতু নাঁস্তিকত! বুদ্ধি বিশিষ্ট হয়, অর্থাৎ 
ঈশ্বরের অত্তিত্বে এবং নং্পার বন্ধনচ্ছেদকরূপ শাঙ্োক্ত 

ঈশ্বরোপানায় বিশ্বান শুন্য হইয়। সামান্য পশ্বাদির 

ন্যায় আর, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনকে জীবনের মুখ্য 
উদ্দেশ্য মনে করিয়। তাহাতেই নিরন্তর ব্যাপুত থাকে | 

খন ব। মোহ ও তমঃ প্রভাবে আপনাকে মহৎ ও 

বুদ্ধিমান বিশিষ্ট মনে করে এব* ভগবান খধিগণকভ 
পথ প্রদর্শক রূপ শাস্ত্র নকলকে অগ্রাহ্য করিয়। স্বেচ্ছা 

নুন।রে ধন্মাস্তর অবলম্বন করে। 

যাহাতে মনুষ্যত্ব ধারণ করে অর্থাৎ যেগ্ণ ও শক্তি 



১৪ আত্মজ্ঞান তরজিণী। 

থাকিলে মনুষ্য বলা যায় তাহাই ধশ্ম। ধন্ম দুই 

প্রকার । যথ, প্রবত্তি ও নিৰত্তি মূলক ব| স্ুল ও 

সুক্্স | ব্রত, যাগ, যজ্ঞাদ্ি রূপ প্রবৃত্তি মূলক বা! সকাম 

ধর্ধমই স্ুল এবং ব্রহ্মজ্ঞান সাধন নিমিত্ব নিরৃত্তি মূলক 
নিষ্কাম ধন্মই সুক্ষ । স্ুল ধন্ম হইতে সুক্ম ধশ্মের 

উৎপত্তি । কারণ, বৈধ ভোগ দ্বারা! বিষয় তৃষ্ণা নিবা- 
রথ হইলে বাসনার নিরত্তি হয়। পক্ষপাতিত্ব শ্ন্ 

হইয়া দেখিতে গেলে তত্বম্বন্ধে কেবল আর্ধ্যদিগের 

ননাতন ধর্মে বিশিষ্টরূপ বর্ণিত আছে তদ্বিষয়ে অণ- 

মাত্র নৎশয় নাই। পরন্ত, সেই গুলির মর্ধ্ম গ্রহণ অস- 

মর্থত। কেবল রজন্তমোগ্ণাধিক্য ও নত্বের ন্যুনত। 

নিবন্ধন মলিনতার কারণ । যদ্বারা সন্ব গুণের রদ্ধি ও 

রজস্তমোগুণের হান হয় তাহার নাম লাঁধ্না বা যথা - 

নিয়মে ঈশ্বরোপারনা । মে লাধন-বলে প্রাচীন মুনি 

খমি গণ অবিদ্যার নাশ করতঃ মহত্পদ অর্থাৎ লমগ্র 

এশ্বর্ধয, ধন্মঃ যশঃ, আ্রী, বৈরাগ্য ও জ্ঞানরূপ ষড়ি: 

শ্বর্সয লাভ করিয়াছিলেন এবৎ যে যে পন্থা! পর্যায় 

কলমে অধিকারী ভেদে অবলম্বন করিয়৷ তাহার অষ্ট ব। 
ষোড়শ লিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহা পুষ্রান্ুপুগ্তা রূপে 

্রন্থাকারে বর্ণনার নামই শাস্ত্র । এশ্বরিক প্রেম বা 
ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও যোগ ইহার। পথ শ্বরূপ | অধি- 

কারী হইয়া জীব খধ্যাদি কৃত শাস্ত্রোন্ত বিধি অনুনারে 
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এ পথ অবলম্বন করিলে অবিদ্যার নাশ হয়তঃ আত্ম- 

জ্ঞানী হইয়া! জীবন্ুক্ত হইতে পারে । অবিদ্যার নাশে 

কর্ত ও কর্মভাব নিরোহিত হইয়। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও 

জ্ঞাত। ইহাদের পরস্পরের ভেদ জ্ঞান দুর হয় । আত্ম- 
জ্ঞানী হইলে শোক মোহ, সুখ দুঃখ; ধশ্ন ও অধন্ম 

কিছুই থাকে না। ব্রন্গজ্ঞান দ্বার শুভাশুভ কর্ম ক্ষয় 

হইয়। জীব ব্রন্ষমপদ ব। নির্বাণ প্রাণ্ত হয়। 

অধিকারী, যোগ ও উপাঁদনা। 

্রন্মজ্জানই জীবের মুক্তির কারণ। জীবগণ অধি- 
কারী হইয়া ব্রন্ষোপাঁদন। করিলে উপাননার তারতম্য 

ভেদে বাযুজ্য (তাহাতে লয় ), সাঁরপ্য ( নেইরূপ ), 
দামীপ্য (তাহার নিকট ), ও নালোক্য (দেই লোক ) 

এই চারি প্রকার ফল প্রাপ্ত হয়। 

ব্রহ্ম নিণডণ ও সগুণ। পুষ্তানুপুস্বরূপে বিপিকৎ 
বেদ বেদাঙ্গ অধ্যায়ন করতঃ কাম্য নিষিদ্ধ কশ্ম পরি- 

ত্যাগ করিয়। নিত্য নৈমিত্তিক কন্ম, প্রারশ্চিত্ত ও উপা- 

সন। দ্বার। বিগত কল্মষ অর্থাৎ পাঁপ শুন্য হইয়া যিনি 
সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হয়েন তিনি নিগুণ লাধনার 

অধিকারী | 

স্বর্গাদীষ্ট নাধন ব্রত ষজ্ঞাদি কাম্য কর্ম | 



১৬ আস্তজ্ঞান তরঙ্ছিণী। 

হিৎস।, সুরাপান,পরদারগমন,অভক্ষ্যভক্ষণ,চৌর্ধ্যাঁদ 
বেদ বিরুদ্ধ কম্ম নিষিদ্ধ কন্ম্ম । 

সন্ধ্যাতর্পণাদি কন্ম, যাহাদের অকরণে প্রত্যবায় 

আছে, তাহারাই নিত্য কম্ম । 

পুত্র জন্ম পিতৃবিয়োগাদি নিমিত্ত ক্রিয়মান জ।তেষ্টি 
ও শ্রাদ্ধাদি কণ্মই নৈমিত্তিক কর্ম । 

পাঁপক্ষয় মাত্র সাধন চাক্দ্রায়ণাদি ব্রতই প্রায় 

শ্চিত্ত | 

শাস্ত্রোক্ত সগুণ বক্ষেপাঁসনার নামই উপাঁননা | 

উপরোক্ত নিত্যাদি কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও উপা- 

সনাদ্ার! চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়। 

ব্রহ্ম নিত্য অর্থাৎ সত্য তত্তিন্ন যাবতীয় পদার্থ 

অনিত্য বা মিথ্যা এইরূপ জ্ঞানই নিন্যানিতা বস্ত 

বিচার ।১। এহিক এশ্র্ধ্যাদি বিষয় ভোগরূপ তাঁমস স্থুখ 
এবৎ স্বর্গাদি সুখভোগ কর্ম জন্য অনিত্য বিবেচনায় 
তাহাতে স্পৃহা না থাঁকাই বিরাগ ।২। 

শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষ1, শ্রদ্ধ। ও সমাধান 

ষট জম্পত্তি 1৩1 শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যানন ব্যতীত 
বিষয়ান্তর হইতে মনের নিগ্রহই শম। তছাতিরিক্ত 

বিষয় হইতে বাহ্যেক্ট্রিয়ের দমনই দম | বিধি পুর্বাক 

কশ্মত্যাগ করিয়া ত্রক্ম বিষয়ক আলোচনাঁকে উপরত্ি 

বলে। শীতোষফাদি ঘন্ব সহিষ্ণতাই তিতিক্ষ! | গুরু 
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ও বেদ বেদান্তে বিশ্বানই শ্রদ্ধ। । মনের ব্রহ্ম বিষয়ক 

একাকার নিরোধ বৃত্তিই সমাধান। 
মোক্ষেচ্ছাই মুমুক্ষত্ব 18 | 

বেদান্ত বাক্য গুরু মুখে শ্রুত হইয়া তাহার তাঁৎ- 

পর্য্য অদ্বিতীয় ত্রহ্ষে অবধারণকে শ্রবণ কহে। ব্রজ্ষ- 

পদার্থ অর্থাৎ গুরুবাক্য চিন্তা বা শাস্ত্র পাঠ খার। 

বিচারকে মনন বলে । জীবের বিজাতীয় নাৎসারিক 

বিষয়াকার বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মাকার 

ব্রত অবধারণকে নিদিধ্যানন কহে। 

ক্ত সাধন নম্পন্ন ব্যক্তির তত্ৃমপ্যাদি বাক্য (তৎ 

ব্রহ্ম, ত্বজীব ও অনি অর্থাৎ একত্র ফলিতার্থ) জন্য 

প্রত্যক্ষ জন হইলে অজ্ঞানের নিবৃতি ও পরব্রন্গ প্রাপ্তি 

হয়| 

চিত্ত বভির নিরোধ অর্থাৎ সর্ধচিস্তা পরিত্যাগ 

পূর্বক নিশ্চিন্ত ভাবে থাকাই যোগ। জলের চঞ্চলত্ 

হেতু যেমন তছুপরস্থ কোন বস্তর প্রতিবিশ্ব ভিন্ন ভিন্ন 

অ।ক'র বিশিষ্ট বলিয়া গু ভীতি হয়, তদ্রপ নমাধি বিগম 

'অনস্থায় চিত্তের চঞ্চলত্ব ও পুরুষের চঞ্চলত্ব রূপে প্রতীয়- 
গান হয়। চিত্তের ছুই ভাব। ক্রিষ্ট বা অশুভ ফল- 

গ্রদ কাম ক্রোধাদি, অক্রিষ্ট। বা শুভফল প্রদ তপঃ সত্য 

আঅহেত্নাদি। ইহাদের বি পাঁচ প্রকার। যথা; 

গ্রামাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ওস্বতি। প্রত্যক্ষ, 
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অনুমান ও আগম অর্থাৎ ইন্ট্রিয়াদি দ্বারা অনুভব 

করাই প্রমাণ। মিথ্যাকে সহ্য ভ্রমের নাম বিপর্ধযয় 

বা বিপরীত বোধ । প্ররুত্ত বস্তুর অভাবে বাক্য গ্রাতি- 

পন্ন জ্ঞানই বিকল্প বা কল্পনামাত্র। অজ্ঞানের ব্ৃতির 

নাম নিদ্র। | পুর্বে যাহ! অনুভূত হইয়াছে তাহার 

' স্বরূপ ধারণার নাম স্মতি। অভ্যান ও বৈরাগ্য দ্বার 

উক্ত বৃত্তি সমূহের নিরোধ করিতে হয়। মনঃস্থির 

রাখিবার জন্য বর্ধদা কুটস্থে থাঁকিবার পুনঃ পুনঃ যত্তুই 

অভ্যান। যাহ! নিরন্তর দীর্ঘকাল ব্যাপিয়। ক্রিয়। দ্বারা 

দ্ঢ়ভূমি হয়। এহিক ও পারত্রিক নমস্ত বিষয়ে বীত- 
রাগ হইয়া শুন্যে থাকিবার নাম বৈরাগ্য | ঈশ্বর প্রণি- 

ধান ও সমাধর হেতু । ঈশ্বর বাচ্য ও মন্ত্র তাহার 

বাচক্ক | সমাধি অবস্থায় মন্ত্রধ্বনি শ্রুত হয় অতএব 

মন্ত্রই ঈশ্বর । "পঃ,স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানাদি ক্রিয়া 
যোগ । অথাৎ ইন্দ্রিরের নৈশ্মাল্য সাধন, মন্ত্রজপ, নকল 

কশ্ম ঈশ্বরে অর্পণ করা এব সকলই ত্তিনি করিতেছেন 

এরূপ প্রক্লতবোধই ক্রিয়া যোগ । ক্রিয়া যোগ সমাধির 

অনুষ্ঠান ও পঞ্চক্লেশ লাঘব করণার্থ | 

ব্রক্মবীজ অর্থাৎ প্রণবই সকলের মূল । ইহার খ্ষ 
ব্রহ্ম, ছন্দ গায়ত্রী, দেবত। অশ্রি এব সন কম্মারস্তে 

বিনিয়োগ হয় । ইহ। অকার, উকার ও মকার এই বর্শ- 

ত্রয়ে ঘটিত | যাহাদের অর্থ বিরাট হিরণ্যগঞ্ড ও ঈশ্বর, 
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ব্র্ম। বিষু ও রুদ্র, স্ৃষ্টি স্থিতি ও লয়, গায়ত্রী, সাবিত্রী 
ও সরস্বতী, বিশ্ব তৈজন ও প্রাজ্ঞ, খক্ যজুঃ ও নাম্, 

জ্ঞান ইচ্ছ। ও ক্রিয়াশক্তি, বা! জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুমুপ্তি | 

প্রণবই সাক্ষ।ৎ ব্রহ্মন্বরূপ । ইহার অধিকারী ভ্রৈেব- 

শিক । কিন্তু তন্ত্রোক্ত বীজমনক্ত্রে চতুবর্ণেরই অধিকার 
আছে। 

জীবের দেহই ক্ষুদ্র ব্রন্মাণ্ড। জীব-দেহতত্ব অবগত 
হইয়। অধিকারী হয়তঃ গুরু কৃপায় ঘটনাধন করিতে 

পারিলে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে । বাঁননা শুন্য 

হইয়। ঘটনাধনরূপ অষ্টাঙ্গযোগ আযুর্দ্ধি, চিতৈকা- 
গ্রহ! ও ব্রন্মজ্ঞান সাধনের একি ম্বতঃপিদ্ধ ও অত্যা- 
শ্চর্সয পন্ছু। | বসবল শরীর ও বিশুদ্ধ চরিত্র বিশিষ্ট, 

বিগতকাম বিবেকী সাধক নদৃপগুরুক্ূপা লাভ করিয়া 

যোগাভ্যানে নমর্থ হয়। 

যম, নিরম, আনন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, 

প্যান ও নমাধি এই অষ্টার্ যোগ । 

যম পাঁচ প্রকার | যথা । অহিত্ন|, ত্য, অস্তেয়, 

্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ । কোন জীবের হিৎ্না বা অনিষ্ট 

ন| করা অহিষ্পা | নকল অবস্থাতে যথার্থ বল! বত্য | 

অপহরণ না কর। অস্তেয়। শুকরুধারণ অর্থাৎ স্মরণ, 

কীত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুগ্যভাষণ, সন্কল্প, অধ্যবসায় ও 

ক্রিয়া এই অগ্টাঙ্গ মৈথন বর্জন পূর্কাক ব্রহ্ষাচষ্চাই ব্রন্ষ- 
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চর্ধ্য। ইহ ও পরলোকের সমস্ত বস্তুতে লোভ শুন্য 
হওয়। অপরিগ্রহ ৷ 

নিয়ম ও পাঁচটী। যথ|; শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্য।য় 
ও ঈশ্বর গ্রণিধান। শরীর ও মনের নিশ্মলতা শৌচ। 

নকল অবস্থাতেই তুষ্ট থাক। সন্তোষ । ইন্দ্রিয়ের নৈষ্ম্মল্য 
নাধনপুর্বাক গুরু পদে আত্ম সমর্পণ তপঃ। মনে মনে 

ইষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ স্বাধ্যায় এব* ঈশ্বরে একান্ত ভক্তিই ঈশ্বর 
প্রণিধান। 

মতান্তরে-_-অহিথ্ন।, সত্য, অস্তেয়, ব্রন্ষচর্ষয, রূপা, 

ধছুতা, ক্ষমা, ধৃতি, মিতাহার ও শুচি এই দর্শটী হম 
এব তপঃ সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, দেবপুজ।, পিদ্দান্ত- 

শ্রবণ ও জপ এই সাতটী নিয়ম! 
আনন ।-_দিদ্ধ, পদ্মণ শৌশুর, স্বম্তিক, ভদ্র, ব্জ। 

গরুড়, বীর, ধনু, সিৎহ, বূষ, উষ্র ইত্যাদি । ] 

মুদ্র। ।-_খেচরী, মহামুদ্র।, নভোমুদ্রা, উড্ভীয়ান, 

জালঙ্গর, মহাবদ্ধ, শান্তরী, ভুজক্গিনী ইত্যাদি । 

আলন মধ্যে নিদ্ধ ও পদ্ম এবৎ বুদ্র। মধ্যে খেছরী 
ও মহামুদ্র। গুলিদ্ধ এব* অভ্যসনীয় । খেচরী মুদ্র। 

অতীব আয়ান ও সদ্গুরুক্কপানাধ্য । বাহাতে সিদ্ধ 

হইলে রোগ, বত, ক্ষুধা ও তৃষ্! জর করা যায়। 
বাম পদের গুল্ফ স্থান গুহের উপরিভাগে এবং 

দক্ষিণ পদের গুলফদেশ লিঙ্গ মূলের উদ্ধে, স্থাপন পূর্বক 
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ঈগদয়ে চিবুক আনয়ন করিয়া জমধ্যদেশ স্থির দুষ্ট 
অবলোকন করতঃ অবস্থিতিকে সিদ্ধানন বলে | 

বামোরপরি দক্ষিণ চরণ এবঘ দক্ষিণোরপরি বাম 

চরণ সংস্থাপন করিয়। পৃষ্ঠদেশে বাম হজ্জের অঙ্গুলি 

ছারা দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্কৃষ্ঠ এবঘ দক্ষিণ হস্তের অন্ুলি 

দ্বার। বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুঢ়রূপে ধারণ পূর্জক হৃদসে 
চিবুক আনয়ন করতঃ নাপাগ্রে দৃষ্টি করার নাগ বদ্ধ 
পদ্মানন। ইহা কুম্তক অভ্যানকালে প্রয়োজন হইয়! 

থাকে | 

জনধ্যে দৃষ্টি রাখিয়। গুছ নঘকোচ পূর্ধক রননাকে 
ক্লমশঃ অভ্যান দ্বারা তালুমূলে উত্তোলন করতঃ ভ্রদেশে 
( কপাল কুহরে ) প্রবেশ করানই খেচরী মুদ্র। ৷ জিহ্বার 
অধোভাগস্থিত নাঁড়ী ছিন্ন, নবনীত ও লৌহ যন্ত্র দ্বারা 
জিহবা দোহন ও কর্ষণাভ্যানে ক্রমশঃ জিহ্ব। দীর্ঘন! 

প্রাপ্ত হইয়া মুদ্রাভ্যাঁসে নমর্থ হয় | জিহ্বা তিন গ্রাক!র | 
যথা + গো, মনুষ্য ও হস্তি জিহ্বা । যে জিহব। বি- 

দেশে আনিয়! নানা স্পর্ণ করিতে সমর্থ হয় তাভ। গে! 

অর্থাৎ উত্তম, যাহা বাহিরে আলিয়া নানিক। স্পর্শ করি - 

শত পারে ন। তাহ। মনুষ্য বা মধ্যম এবখ য'হা বাহিরে 

আলে না তাহা হন্তি বা অধম জিহব| | উত্তম জিহ্ব! 

দৌোহন, মধাম দোহন ও কর্ষণ এবৎ অধম দোহন কর্ণ 

৪ ছেদন দ্বার কার্য্যকর হইয়া! থাকে । অধিকক্ত 
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সণগুরূপদেশে জিহব। মাত্রেই যথ। নিয়মে ছেদন, দোঁহন 

ও কর্মণণ করিলে আশু কার্যযকর হইয়। ফন প্রুদ হয়। 

গুস্থ স্থানে বাম গুল্ফদেশ যত্তু পুৰ্পক রক্ষ। করিয়! 

দক্ষিণ পদ প্রনারণ করতঃ ক সৎকোচন ও জা মধ্য- 

দেশ নিরীক্ষণ পূর্বক হস্তের অঙ্গুলি দ্বার দক্ষিন পদের 
বদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দঢ রূপে ধারণ করিয়। জানুদেশে ক্রমশঃ মস্তক 
ত করাই মহামুদ্রা । দ্বিবায় বাম ও রাত্রে দরক্ষণ 

গুল্ক গুহ্য দেশে ধারণ বিধি | উড্ভীয়ানবন্ধ, জাল- 

ন্ধরবন্ধ, মূলবন্ধ, মহাবন্ধ এই বন্ধ চতুষ্য় ও মহাঁবেধ 
সাহায্যে মহামুদ্রাদি আশুফলপ্রদ হইয়। থাকে । যাহ 

নদগুরূপদেশ নাপেক্ষ | 

কুস্তক অভ্যান করতে গেলে ধোৌত্তি, বস্তি, নেন্তি, 

লৌলিকা, ত্রাটক ও কপালভাতি এই ষটকর্ম্ম ছার দেহ 
শোধন বা নাড়ী শুদ্ধি করা কর্তব্য ; অথবা! প্রথমনঃ 

চারি ফোড়শ ও অষ্টবার জপক্রমে ইড়।, সুমুন্গ। ও পি- 

সবল! মধ্যে পুরক কুস্তকও রেচক দ্বার পরাতে, মধ্যাঙ্ছে, 

সায়াহ্ছে ও রাত্রে ছুই প্রহরে প্রতিবারে বিৎশতি, ফোড়শ 

ব! ছ্থাদশ বার প্রাণায়াম অভ্যান করিয়া ক্রমশঃ যথা 
নিয়মে অল্প অল্প নধ্খ্যা বৃদ্ধি করতঃ ক্রমাগত ছয় মাগ 

কাল অভ্যান করিলে ষটকন্ম ব্যতিরেকেও দেহ শোধন 

হইনে পারে । গুপ্ত স্থানে, নিরুপদ্্রপে, নির্বিদ্বে, প্র- 

শান্ত চিত্তে বথ। নিরমে প্রশস্ত আহারাদির ব্যবস্থা 



অধিকারী, যোগ ও উপাসনা । ২৩ 

করিয়! বলস্ত বা শরৎকালে যোগাচরণারস্ত কর! কতব্য । 

প্রাণ নিরোধের নামই প্রাণায়াম | 

প্রাণায়াম দ্বিবিধ | 'ঘথ।+$ সহিত ও কেবল অর্থাৎ 

নগর্ভ ও নির্গত । বীজোচ্চারণ পূর্বক পুরক. বুস্তক 

ও রেচক নহিত প্রাণায়ামকে নহিত প্রাণায়াম এব বীজ 

রহিত কেবল কুন্তকক্ে কেবল প্রাণায়াম কহে । কুক্তক 
অষ্ট প্রকার ৷ যথা ; সহিত, মুর্ধযভেদ, উজ্জায়ী, শাঁতলী 

ভক্ত্রিক।, ভামরী,মুচ্ছণ ও কেবলী। ইড়। স্তরযুন। ও পিঙগল। 
মধ্যে পরক, কুস্তক ও রেচক শোড়ষ চতুঃষষ্টি ও দ্বাত্রিৎ- 
শত বার জপক্রমানুনারে অভ্যান করিয়। ক্রমশঃ এখখ্যা 

রদ্ধিকরতঃ অগর্ভ বা কেবল প্রাণায়ামে অধিকারী হইতে 
»য়। যদ্বার। সুষুন্ন। মার্গে খেচরী মুদ্র'র সাহায্যে মূলাধার 
হইতে মহামায়া! কুগুলিনীকে স্বাধিষ্টান, মণিপুর অনা- 
হন, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞারূপ ষটচক্রভেদ করিয়। সহজআ্ার- 

স্তিত পরশাত্মারূপ মহাশিবে নঘ্যোগ করনঃ তথায় 

চিত্তকে নির্বাতদীপবৎ অচল অর্থাৎশ্থির করিয়। জি ভ- 

শ্বান ভইয়। আনন্দ রন পান করাই প্রাণায়াম । তদব- 

শ্কায় অনলোকন ব্যন্ীত দৃষ্টি, অবরোধন ব্যতীত বায়ু 
এব* অবলম্বন ব্যতীত মনঃস্থির হইয়া যায় । জ্রামরী 

প্রাণায়াম অভ্যাস কালে বিবিধ নাদোত্পত্তি হয়| যথা ; 

মধুমত্ত অ্রমরবঙ্কার, বে৭, বীণা” ঘণ্টাধ্বনি ও মেঘগর্জন 
ই্যাদি। 
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ইন্ড্রিয়গণের স্বন্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহরণকে প্রত্যা 

হার কহে। অদ্ধিতীয় বস্ভতে মনের ধারণাই ধারণ] । 
অদ্বিতীর বস্তর একাগ্র চিন্তাই ধ্যান । ধ্যান ত্রিবিধ | 
যথ। , স্থুল' জ্যোতি ও সুক্ষ । হৃদয়ে উপাসোর মূর্তি 
ব। জগত্রূপ উপাস্তের বিরাট মূর্তি, ভ্রদেশে মনের 
উদ্ধে প্রণবাত্মক তেজ এবৎ শাস্তবী মুদ্রার নাহাযো 
নেত্ররন্ধ[ছিনির্গত বিন্দু ব্রদ্মের ধ্যানই স্কুল, জ্যোতি ও 

বুক ধ্যান। 

অখণ্ড বস্ততে চিত্ত বৃত্তির লয়ই লমাধি | নমাধি 

দুই প্রকার । সবিকল্প ও নির্রিকল্প । চিত্তের নিরোপ 

হইয়া বিক্ষেপ হইলে তাহাকে লবিকল্প সমাধি 

বলে। এব অখণ্ড ব্রন্দে বিক্ষেপাদি বিদ্ব রহিত হইয়' 
নির্বাতদীপবৎ চিত্তের তন্ময়তাই নির্কিকল্প নমাধি। 

কল্প সমাধি ষড়বিধ। যথা ; ধ্যান, নাদ, রপা- 

লয়নিদ্ধ, ভক্তি ও রাজযোগ সমাধি । শাম্তবী 

মুদ্রার নাহায্যে আত্মপ্রন্যক্ষ হইয়। মনের তাহাতে 

লয়ই ধ্যানযোগ, খেচরী মুদ্রা সহকারে রসনা বম্যক 
প্রকরে উদ্ধ'গত হইলে যে সমাধি হয় তাহা নাদ যোগ, 

জমরী কুস্তক কালে অন্তঃস্থ নাঁদ শ্রবণে আনন্দ উপ- 
স্থিত হইলে বে সমাধি হয় তাহা রপানন্দঘোগ, যোনি 

মৃদ্র। সিদ্ধ হইলে পূর্ণানন্দ ও অপরোক্ষ ব্রন্ষজ্ঞান লাভ 
হইয়া মে নমাধি হয় তাহ। লয় লিদ্ধি যোগ, ম্বকীয় 

7 * 

- 

কে নী তু ন। 
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হৃদয়ে ভক্তি নহকাঁরে ইঈ'দেব ধ্যানে এশ্বরিক প্রেমের 
পরাকাঙ্ঠ। নিবন্ধন আনন্দাশ্রঃ বিসঙ্জন ও পরমান্থাদে ফে 

নমাধি হয়. তাহ! ভক্তিঘোঁগ, এব জ্ঞানযোশ্ সহকারে 

মনোধুচ্ছ, অর্থাৎ আত্মানে মনের লয়ই রাজজযোগ বমাধি । 
অষ্টাঙ্গযোগ দ্বার কেরল ঘটের' শোধন, দৃঢ়ত।, 

লাঘব, ন্থ্র্ধযতৈর্ষ্য, প্রত্যক্ষ, ও নিপিগ্ত সাধন হইয়া থাকে 

এমত নহে , ইহাদ্বারা অস্ত ও ষোড়শসিদ্ধি লাভ হয় । 

'শণিম।, লঘিম।, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, 

বশিত্ব, সর্বকামাবপায়িতা, সর্বজ্ঞ, দূর শ্রবণ, পরকায়- 
প্রবেশন, বাক্সিদ্বি, কল্পবক্ষত্ব, স্্টিনৎহারসমর্থতা;, 
'মরত্ব ও বর্দাগ্র এই ষোড়শ সিদ্ধির লক্ষণ | অণু 

হইয়। অকল্মাৎ অদৃশ্য হওন নমর্থতাকে অণিমা, লব্ঘু 
হইঘ্ন! উড্ডয়ন নমর্থতাকে লঘিমা, কিছুই অপ্রাপ্য না 

খাকাকে প্রাপ্তি, যথেচ্ছাচারিতাকে প্রাকাম্য, মহত্বকে 

মহিমা, উশ্বরত্বকে উঈশিত্ব, স্বাধীনতা যাহার তাৎপর্য 

বৈরাগ্য তাহাকে বশিত্ব, জিতেক্দ্রিরতাকে বর্ধকামাব- 

পায়িত।, ভ্রিকালজ্ঞ হওন সমর্থতাঁকে সর্বজ, দূর হইলে 

পাক্য শ্রবণ ক্ষমতাকে দূর শ্রবণ, পর দেহ প্রবেশ নম" 

থতাকে পরকায় প্রবেশ, কাঁমন! পুর্ণ কারিত্বকে কল্প- 

রক্ষত্ব,স্থ্টি ও লয় করণ নমর্ধতাঁকে স্থষ্টি সং্হার কারন্ব, 
স্বত্যুকে জয় কর। অমরত্ব এব নকলের অগ্রে গমন 

সমর্থভাকে নর্কাগ্রনিদ্ধি বলে । 
৩ 
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যোগ বলে" আম্মুঃদীর্ঘ হয়। কম্মা বশবর্তী হইয়। 
জীবকে বৃর্্মের তারতম্য প্রভাবে আরুঃ গ্রহণ করিয়। 
পুনঃ পুনঃ গরতায়াত জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হইয়। 
থাকে । 'অজপা! দ্বারা আৰুর সৎখ্য। নিরূপিত হয়। 
ষটশতাধিকএকবি*শত্িসহশ্র বার (২১৬০০) হন 
অর্ধাৎ অজ্জপা মন্ত্র জীব প্রত্যহ জপ করে। উক্ত 

শ্বান-প্রশ্বনের আধিক্য ও ন্যানত। প্রধুক্ক স্বীবের আরুর 
ক্ষয় বৃদ্ধি হইয়। থাকে । ছুক্ষতি ছ'র।৷ অজপার সৎখ্য। 
বৃদ্ধি হইয়। স্বল্পাযুঃ এব শ্বানরোপ অর্থাৎ প্রাণাফাম 
দ্বার অজপার ক্ষয় না হইয়। দীর্ঘারুঃ হয় । 

যোগ নাধক নর্ধদ1 কটু, অম্, লবণ, শাক, .তৈল ও 
রাম। অর্থাৎ স্ত্রী নৎ্নর্গ পরিত্যাগপুর্ধক স্ষীর ভে।জন 

অর্ধাৎ দ্বৃত ছুপ্ধাদি দ্বারা দেহ রক্ষা করবেন । অতি 

শাতল বা অতি উঞ্ঞ দ্রব্য ভক্ষণ, প্রাতঃক্নান, উপবাল 

এবখ একাহারও নিষিদ্ধ । যোগ দ্বারা এতাদ্ৃশ এশ্ব- 

রিক শক্তি ও ব্রহ্ষজ্ঞান লাভ হয় লত্য, কিন্তু ফোগা চরণ 

অতীব আয়াননাধ্য ও নদগুরু কৃপা নাপেক্ষ। নেরূপ 

গুরু দুষ্পযাপ্য বলিয়। অধুনা! যোগমার্গ এক প্রকার উপ- 
ন্তাস স্বরূপ হইয়। উঠিরাছে । যত প্রকার যোগ আছে 

তন্মধ্যে হট ও রাজযোগ প্রলিদ্ধ। শারীরিক কৌগ- 

লাদ্দি অভ্যার ন্বার৷ ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়ত। সাধন হট যোগ, 

এন, মানসিক অভ্যান ছারা ইচ্ছাশাক্তর দৃঢ়তা নাধনহ 
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রাজযোগ | হট যোগ সাধন অস্তি ছুরঙছ, ইহার গুরু 

অতি বিরল এবৎ অধিকারীর ' সখ্য।াও অন্যন্প | 
যোগ দাধন করিতে গেলে উদ্ধ'রেত! হওয়া "আবশ্যক 

কারণ বিন্দু পতনে যোগের অনিষ্ট হয়। জন্য অষ্ট 
প্রকার মৈথুন একবারে পরিজ্যজ্য | অতএব এই 

যোগ সাধারণ গৃহিদিগের পক্ষে আশাতীত ও ছুঃনাধ্য 

বলিলেও বলা যায় । বাল্যকাল হইতে অভ্যাস করিলে 

নুনাধ্য হয় নচেৎ যে দেহে রতিক্রিয়া হইয়াছে সেই দেহ 

সদগুরু উপদেশবলে নেতি ও দস্তী সাধন ব! প্রকারান্তর 
দাঁণন দ্বারা সৎস্কার ব্যতীত অনধিকারী অবস্থায় 

স্বেচ্ছানুসারে কুম্তক করিলে ক্ষয়, উন্মণদাদি রোগ জন্মা- 
ইবার সম্ভাবনা । মিতাহারী, জিতেক্দ্রিয়, রোগশুন্তপবল” 
নবযৌবনসম্পন্নকলেবর ও সন্তোষযুক্ত, শ্রদ্ধা! ও ক্ষমা- 
বান্, ভয় ও মোহ শুন্য,নত্য ও প্রিয়বাদী, শুচি, শাস্ত্র্জ, 
ধশ্মাচরণশীল,শ্রুতিধর, জনসঙ্গবিরত, দেবগুরুপুজক 

এব গুগ্তচেষ্ট ব্যক্তিই উক্ত যে!গের উৎকষ্ট ন'খক | 

জ্ঞান ও যোগমার্গ অপেক্ষ! ভক্তিমার্গ ছার। ঈশ্ব- 

রোপরনা সুনাধ্য নাধন। গৃহিণণ কতবিদ্য হইয়া বৈধ 

অর্থোপার্জন দ্বারা পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণ, যথাবিধি 

নিত্য নৈমিত্তিক কার্য, অতিথি সৎকার, দরিদ্রের দুঃখ 

মোচন, নত্ক্রিয়ান্িত শান্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্গণকে দান, সাক্ষাৎ 

পুরুষপ্রকৃতিম্বরূপ পিত। মাতার শুশ্রীষ।, অর্থ, বস্ত্র 



২৮ আত্মন্তান তরঙ্গিণী। 

শ্রদ্ধ!, প্রেম ও মিষ্টবাক্যদ্বার৷ নাধ্ৰী পতিব্রত। ভার্য।কে 

তোষণ এব পুত্র পৌত্রাদি স্বজনবর্গকে বিদ্যাভ্যান 
করাইয়া ষে কেবল নিশ্চিস্তভ থাকিবেন এমত নহে; 

বিজ্ঞানশাস্ত্রপারদর্শী হইয়া কৃষি, বাণিজ্য ও বিবিধ 

শিল্পবিদ্যার উন্নতি করিয়া স্বদেশের হিতসাধন, পরম্পর 

সৌহার্দ্য ঘেষশূন্য ভ্রাভৃভাব নিবন্ধন এঁক্যবর্ধন এবং 
তাহাদের পুজ্যপাদ পূর্বপুরুষ আধ্যদিগের দর্শন ও 

পবিত্র ধন্মশাস্ত্র নমালোচন দ্বারা প্রাচীন ননাতন 

ধশ্ম সংস্থাপন পুর্বাক ভারতহৃদয়ে পরম পবিত্ত পুণ্য- 

ময় আর্ধ্যভাব, বীর্য, ধৈর্য্য, স্থ্্য্য, গাস্তীর্ধ্য ও প্রবল 

পরাক্রম, এবছ মস্তিক্ষে অতীব তীক্ষ মহাকার্ধ্যকর 
বিষয়বুদ্ধি উদ্ধত করিয়! ম্বদেশ গৌরব সাধনে 
নিরস্তভর যত্বুধান থাকা তাহাদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য 

কম্ম নঙ্গেহ নাই । 

এতাদৃশ প্র্রত্তিমার্গে এহিক ক্ষণধ্ব্ী ব্যাপারে 
ব্যাপ্ত থাকিলেই যে মন্ুুষ্যের উদ্দেশ্য সাধন হইল 

এমত নহে; সেই অখগ্ডানন্দ নিত্য বস্তর জ্ঞান লাভই 

শ্রেষ্ট মনুষ্য বিশেষতঃ আর্ধ্য জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য । 
নিত্য নৈমিত্তিক কর্মাঘ্ারা পিভৃলোক ও নিক্ষাম উপা- 

সন! দ্বারা দেবলোক তৃপ্ত হন। 

নগুণ ব্রহ্ম সাধনার নামই উপাসনা! | অ্রন্গ চিন্ময়, 
অদ্বিতীয়, নি্ষল ও অশরীরী হইয়!ও মায়াবিশ্ব অর্থাৎ 



অধিকারী, যোগ ও উপাসনা | হ৬ 

শুদ্ধনত্বাত্বিক! প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়৷ সর্ব, নিয়ন্তা 
ও ঈশ্বরপদবিশিষ্ট হইয়া স্বীয় ইচ্ছান্ুনারে সাধক- 

উপাসনার হিচ্ছের নিমিত্ত রাম কৃষ্ণ কালী ছুর্গাদি সাক্ষাৎ 

আনন্দঘন জ্যোতিম্ময় মৃত্তি ধারণ করিয়াছেন । রার্ম 

রুষ্ণাদি ইহারা ব্রহ্ম অর্থাৎ মহাবিষুণ হরির মৃত্ত্যন্তর 
ও নামান্তর মাত্র। 

সৎ্পার ছুঃখ যিনি হরণ করেন, তিনি হরি.। যিনি 

ক্ষ" অর্থাৎ উৎপত্বির “ণ' অর্থাৎ নিব্র্ভি করেন তিনি 
ক্লুষ্$। যোগীর। ধাহাতে রমণ করেন তিনিই রাম বা. 

আত্স।। যিনি জম্ম মরণ কলন অর্থাৎ নাশ করেন 

তিনি কালী। যিনি সর্বব্যাপী তিনি বিঞু| মিনি 
পরম মঙ্গল অর্থাৎ কৈবল্য স্বরূপ তিনিই শিব। 

যখন ধন্মের গ্লানি ও অধন্মের অভ্যুত্থান হইর! 

জগৎ কলুষিত হইয়। উঠে, তখমণ্হরি যুখে যুগে আবি- 
ভাব হইয়। বাধুগণের পরিত্রাণ, ধশ্ম বঘস্থাপন ও 
দুক্ষ ত গণের বিনাশ সাধন করিয়। থাকেন। বখন 

ব্রহ্ম এক ভিন্ন দ্বিতীয় নন তখন তাহার পবিত্র দেযোতক 

শবরূপ নানা মুতি ও নাম পরস্পর অভিন্ন সত্শয় নাই। 
সুুতরাঞ্ ব্রন্মের একনামে আহ্থ। রাখিয়া, নামান্তরে 

অনাস্থা থাকিলে শ্বয়ৎ ত্রন্মের প্রতি দ্বেষ বা অনাস্থা 

কর। হয়| 

নাধক, নিক্ষাম, সদাচারী, দ্বেষ শুন্য ও ধন্ম পরা- 



৩৫ আত্মজ্ঞান তরজিবী। 

য়ণ হইয়। সন্ধ্যাবন্দনা, তীর্ঘ দশন, দেবপুজাদিদ্বারা 

বুদ্ধিগুদ্ধি লাভ করতঃ শাস্ত্রোক্ত সৎকুলোভ্ডব, শাস্ত,দাস্ত, 
বিনীত, সুপ্রতিষ্ঠ, নুবুদ্ধিমান্, আঁশ্রমী, শুদ্ধাচার ক্ষম। 
শুচি ও ধ্যান নিষ্ঠাদি গুণ সম্পন্ন গুরু সমীপে আলীন 
হইয়া শিব, শক্তি, বিষ, গণেশ ও নুর্য্য মন্ত্রের অন্যতর 
কোন মুপ্রনন্ন গুরুরূপাদত্ত মন্ত্র গ্রহণ করিয়! বিধ 

অনুসারে মন্ত্রযোগ্াচরণ করিবেন । মন্ত্রষোগ সাধন 

করিতে গেলে অহিৎ্স।, সত অস্তেয়, দয় ক্ষমাদি অব- 

লম্বন করিতে হইবেক। মিভাহারী হইয়া ছেষ, দ্বন্দ ও 

ধন্মবিরুদ্ধভূত কাম বর্জন করত: গুরু মুখে শাস্ত্র শ্রবণ 
ও তন্মধ্যে উপাননা ও জ্ঞানের উপযোগী নারভূত 
পদার্থ গুলি মনন এবৎ তাহাই অভ্যান রূপ নিদিধ্যাসন 

দ্বারা নণ্ষত হইবে । সত্য গুণোপহিত চৈতন্যের উপা- 

না করিতে গেলে ফদ্ধারা রজস্তমোগুণের হ্রান হইয়। 

সত্বগুণের বৃদ্ধি হয় এমত উপায় বিধিমতে বত্বু পূর্বক 

করিতে হইবে। যেরূপ সাধুন্গ, তীর্থ দর্শন, ভগবদ্ধী- 
তাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন, দেবও গুরুপূজাদি বত্বগুণপ্রদ; তদ্রপ 

আহারাদি দ্রব্যের নহিত ইহার বিশেষ নম্বন্ধ আছে । 

সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিতে গেলে মৎদ্য মাধ্দাদি আধার 
করিলে হিথ্না কর] ব! হিৎ্পার প্রশ্রয় দেওয়। হয়। 

অধিকন্ত মৎন্যে তমোগুণ ও মাৎসে রজোগুণ বৃদ্ধি হয়। 

তমোগুণের কার্য নিজ, আল্ন্য, ছেষ, মৈথুনাদি, এব 



অধিকারী, যোগ ও.উপাসনা । তত 

ক্রোধ,হিৎসা,অহৎকার, বিষয়বাননাদি রজোন্ণের কাহ্য 

মত্ন্য, মাঘ্স, শাক অমূ, কটু, মাদক দ্রব্য, দিবা নিদ্র। 
অসৎনঙ্গ ও আলন্য নিষিদ্ধ এবছ* দুষ্ধ,স্বৃত, আতপতগ,ল, 

হরিতকী, গঙ্গোদক, ধর্মশান্ত্র শ্রবণ, .বেদাস্তাদি শান্্রাধয- 

য়ন ও সাধুবঙ্ষ প্রসিদ্ধ । সাধক সদা শুচি হইবেক 
এব অবৈধ কাম.বজ্জন করিয়। শ্বদারে সুতোত্পত্তির 

নিমিত খতুকালে গর্তাধান করিবে । শৌচ দুই প্রকার । 
যথা; অন্তঃশৌচ ও. বাহুশৌচ । নিদ্রান্তে, মৈথু” 

নান্তে, মলমুত্র ত্যাগে, ভোজনান্তে, ও মলম্পর্শনে বহিই- 
শৌচের প্রয়োজন । স্বত্তিকা ও জলছ্বার। বানা শৌচ 
এবঘ ভাবশুদ্ধি ঘার! অন্তঃশৌচ হইয়। থাকে । পরাপ- 
কার ও মিথ্যাভাষণ বর্জনের নামই ভাব শুদ্ধি। 

লদাচারী নাধক ন্দুর্য্যোদয় কালে গাত্রোথান পূর্বক 

সহআারে শ্রীগুরুপাদপত্ম ধ্যান করতঃ গুরুদেবের 

মানন পুজ। ও জপ করণান্তর বহিদেশে গমন করিবেন । 
পরে শান্ত্রোক্ত বিধি অনুনারে শুচি হইয়া বৈদিক ও 

তাক্ত্রিক নন্ধ্যা। বন্দনাদি সমাপন করতঃ ম্বগ্নচন্মে উপ- 

বেশন পূর্ণ বিশুদ্ধ ও স্থির চিত হইয়। স্বীয় উপাপ্যের 
আনন্দময় প্রেমপুর্ণ অথচ কোটী সুর্ধ্য স্বরূপ জ্যোতি- 

য় নুর্ভি হৃদয়ে সুযুন্সান্তর্গত ব্রহ্মনাড়ী গ্রথিত অনাহ 
পদ্ধে মন্ত্র জপ পুর্ধক ধ্যান করিবেন । অস্থির মন ধ্যান 

কালে স্থানাস্তরে প্রস্থান করিলে তাহাকে পুনঃ পুনঃ 



৩্ই আত্মজ্ঞান তরঙ্গিণী। 

উপান্যে যোজনা করিবে । এই অভ্যাস দ্বার। ক্রমশঃ 

চিত্তের একাগ্রত। লাভ হয়। ভরক্তভাবে উপান্যের 

মুর্তি ধ্যান, উপান্যকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন এবৎ জীবের 

এক মাত্র গতি জ্ঞান, প্রেম ভাবে তাহার নাম কীর্ভন 

এব কি অন্তরে কি বাহিরে সেই মূর্তি দর্শন দ্বার! 
চিত্তের নৈশ্মল্য ও নিরোধ নাধন হয়। যখন চিত্ত ভ্রমর 

কীটের ন্যায় উপাপ্যের নহিত তদদাকারাকারিত হইয়। 

যাইবে অর্থাৎ উপান্যের মূর্তি বাতীত আর কিছু দৃষ্ট 
ন| হইবে, তখন নর্কজ্ঞ জীবের গতি স্বরূপ ঈশ্বর 
ঈদৃশ বানন। শুন্য কল্মষরহিত সাধককে প্রকৃতি অধি- 
কারী দেখিয়। স্বয়ৎ স্বকীয় সচ্চিদানন্দ অখগুরূপ দর্শন 

দিয়া থাকেন। তজ্জন্য ব্রন্মের একটী নামই স্বয়ন্প্র 

কাশ। বুদ্ধিও চিত্ত জড় বা অন্ধকার স্বরূপ এব* আত্ম। 
অজড় ব। আলোক স্বরূপ । তিমিরের যেমন আলোক 

নিকটে গমনসমর্থত। নাই, তদ্রপ চিত্ত ও বুদ্ধি দ্বারা 

ঈশ্বর প্রাপ্তব্য নহেন । তবে যেমন আলোকোদয়ে তমো- 

নাশ হয়, নেইরূপ জীব অধিকারী হইলে উশ্বর স্বয়* 
প্রকাশ হইয়। জীবের অঙ্জানতা নাশ করতঃ তত্বক্ছান 

প্রদান করেন । | 
ঈশ্বরোপানন|। কেবল পুরুবের পক্ষে এমত নহে, 

স্্রীগণেরও অধিকারী ভেদে উপাননা কর্তব্য । পন্তি 

ভিন্ন অপর পুরুষকে পুত্রনম জ্ঞানই পাব্বী পতিত্রা 
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স্ত্রীর লক্ষণ । লজ্জা পাধবী স্ত্রীর ভূষণ স্বরূপ | মূর্খ 
পুরুষ ও নিলর্জ্ঞা স্ত্রী উভয়ে পরস্পর সমান স্বণাস্পদ | 
স্ত্রীগণ সদা পতির আজ্ঞানুনারিণী হইয়া! একাস্তিক 

ভক্তি সহকারে পতিনেবা, সদা কায়মনোবাক্যে পতির 

হিসাধন করিয়া পন্িকে অন্তষ্ট রাখিলে এব* পতি- 

বান্ধবগণকে যথোঁচিত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বত্ব'করিয়া পতি 

ভিন্ন অপরকে বাৎসল্ায ভাবে পুত্রসম দেখিলে চিত 

শুদ্ধি লাভ করিতে বমর্থ হয়েন | পতি সেবা ব্যতীত 

স্রীদিগের পক্ষে অপর ব্রত, নিয়ম, উপবান, তীর্থ দর্শ- 
নাদি অন্যাবশ্যকীয় নহে । চিত্র একাশ্রভাঁর নিমিত 

সগুণ ব্রন্গোপালন! তাহাদের কর্তব্য কন্মম। 

বিপব। জ্ত্রীগণ ধাহারা প্রণনম পতি বিরহে একবারে 

প্ররত্তিতে আন্টি প্রদান করিয়! পতি বাক্ধব সদনে বা 

'ভদভাবে পিতৃবান্ধব গৃহে থাকিয়। পরম পবিত্র নিরভি। 

মার্গ আশ্রয় করতঃ ব্রহ্ষচর্য7 অবলম্বন পুর্ধক সেই নিত) 

জগৎ পতির উপাঁননায় নিয়ত রত খাকিবেন । নিক্ষাঁম 

ব্রত, নিয়ম, উপবাস, তীর্ঘদর্শন, তপঃ, দান, শৌচ ও 
ভাগবতাঁদি শ্রবণ তাহাদের পক্ষে প্রনিদ্ধ। আমিষ ও 

গরুভোজন, পরান্ন, ছিভোজন, সুগন্ধ ভ্রব্য, গ্রাম্া- 

লাপ, কাব্য পাঠ বা শ্রবণ, পর্য্যঙ্ক, ক্রীড়া, রক্তবাস ও 
মৈথুন একবারে নিষিদ্ধ। একাহারী নিরামিষাসী বা 
হবিষ্যাপী হইয়। এহিক সুখ স্বপ্রনম অনিত্য বিবেচনায় 
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একবারে পরিত্যাথ করিয়া নিক্ষাম ব্রন্ঈচর্ধয অবল্ম্বনঈ 

তাহাদের পক্ষে সর্বতোভাবে শ্রেয়ক্ষর। শিব চতু: 
দশী ও একাদশী তিথিতে নিরবন্ছিত্ন উপবাল, মহাষ্ট্রমী, 

জন্মা্মী, গ্রীরামনবমী প্রভৃতি দ্বিবনে যথাসমরে 
স্বল্লাহার ধারা শরীরের রলোচ্ছণানের হ্রাস ও মলিন 
বালনার নুনতা দাঁধন হয় তজ্জন্য ইহা বিধবাদিশের 

পক্ষে একান্ত কর্তব্য কর্ম । এববন্িধ। ব্রচ্গচ্যাবলশবিণী 

স্ত্রী যম নিয়ম সাধনে কৃতকার্য হইলে সুপাধ্য প্রাণায়াম 

অভ্যানে সমর্থ হইতে পারেন । 

মুক্তি কামনার ও নিষ্পয়োক্ষন। ভোজন কালীন 
আহার করিতে বসিয়া অন্ন বঞ্চনাদি দ্বারা দেহ বল 

হইবে এমত বারনা করিয়। যদ্রপ কেহ আহার করে না 

অথচ খনদ্য দ্রব্যাদির স্বভাব নিদ্ধগুণে শরীরের পুষ্টি, 

বদ্ধন ও বলনাধন হইয়। থাকে । কামিনীগণ পতি সৎ্সর্গ 

করিয়। থাকে, পরন্ত তজ্জন্য পুত্রোত্পাদন হইবে এমন 

মনে ন| করিয়াও ষখন শে!ণিত শুক্রের শ্বভ'ব পিছ 

গুণে গর্তাধান হইয়! থকে, তদ্রপ উপানন। ও যোগের 

কলাকাঁজ্ষ! ন| করিয়। আঁহারাদি কার্যের ন্যায় কভবা 

কক্মভাবে করতে হয়। হলাহল ও অস্বত পেবন দ্বারা 

মৃত্যু ও দীর্ঘায়ু লাভ হইবে এমত মনে ন। করির়াও 
সেবন করিলে যদ্রপ তাহাদ্দের অবশন্তাবী কলোত্পাদন 

হয়, তদ্রপ যো ও উপাননার তারতম্য ভেদে ফল 
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স্বয়” উত্পপন্ন হইয়। থাকে । ঈশ্বর দয়ালু, নর্ধাজ্ঞ ও দর্ব্বা- 
ক্র্যাণী। তাহার নিকট অভীষ্ট সিষ্ধযর্থ আবেদন ও 
প্রার্থন। করিতে হয় না । তিনি সাধকের উপানন! ব। 

কার্যের তারতম্য ভেদে উপযুক্ত ফল প্রদান করিয়। 

থাকেন । তাহার নিকট প্রার্থনা কর! অজ্ঞানের কার্ষ্য | 

ভিক্ষুকের কোন স্থানে কোন কালে সমাদার নাই । নেই 

সন্ধশক্তিমান,নক্বাধার, সর্ধব্যাপী, বর্ধাক্তর্যামী,নচ্চিদানন্দ, 
নর্বজ্ঞ,পরমাত্ম। পরমেশ্বর; যিনি অবিনাশী, অনন্ত অচিন্তয, 
অনির্চনীয়, অজাতি, অক্ষয়, অব্যয়,অনাদি এব* নির্বি- 

কল্প ,নিশ্মল নিষ্পাপ নিয়ন্ত। নিগুণ নিত্য নিরাকার, 
নিরালম্ব ও নিরঞ্জন, ঘিনি চতুর্কিতশতি তত্বাতীত, ছুজ্জে 
মহিমার নিধান, ন্যায় ও করুণার সাগর, প্রেম ও আন- 

ন্দের প্রাভব, অ্রষ্ট। পাত্তা ও নখ্হারকর্ত।, স্বয়ন্তু ও পরম 
মঙ্গল অর্থাৎ কৈবল্য স্বরূপ হরি তাহাঁতেই লদ। আত্ম 

সমর্পণ কর। নিক্ষাম নাধকের কর্তব্য কম্ম। অকপট 

ভক্তির চরম ফলই তত্বত্ঞান। অপরে।ক্ষ তত্বজ্ঞানই 

মোক্ষ | 

অধিকারী ন। হইলে শ্বরোপানন! হইতে পারে না| 
অনধিকারী ব্যক্তির উপানন। কখনই ফল প্রদর নহে। 

বর তাহাতে বিপরীত বিষময় ফল দর্শিবার সম্ভাবনা । 

অতএব ভক্তি, জ্ঞান ও যোগ মার্গের পথিক হইতে 

হইলে শান্ত্রানুযাঁয়ক অধিকারী হইতে হয়। যদ্বারা 
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শানিত ব। নিয়মিত হয় তাহাই শাস্ত্র | শাস্ত্র চার প্রকার। 

যথা; বিবেক, তত্ব, ভক্তি ও জ্ঞান শান্ত্র। যেশাস্র 

অধ্যয়নে শৌচাচার, নীতিজ্ঞান, ধর্শমজ্ঞান ও ন্যাধ্যা- 
ন্যায্য বোধ জন্মে তভাহ। বিবেক শান্ত । মায়। প্রভাবে 

ফ্রিরূপে ভুন্ততত্ব আত্মতত্বেরে সহিত মিলিত হইয়! 
ব্রক্মাণ্ড প্রকাশ করিল তাহ! তত্ব শাস্ত্র । যে শাস্ত্র পাঠে 

জীবস্বাকে পাপ হইতে বিমুক্ত করিবার উপায় এব, 
স্ততি ঈশ্বরপরায়ণতা, ভক্তি ও চিন্তা দ্বার সম্প্ 

আত্মতত্ব লাভ হয় তাহা ভক্তি শাস্ত্র । যে শান অপায়ন 

দ্বারা হবদান্তিক যোগাভ্যানের জ্ঞান জন্মে” মাস 

নাক্ষাতৎকার হয় এব জীবাত্ম। পরমাত্ম। রূপে পরিণত 

হয়েন তাহাই জ্ঞান শান্তর । অধিকারী হইয়। স্বন্ব কম্মু 

স্বার।. জীবগণ অজ্ঞনের নাশ করিয়। তত্বজ্ঞান লাভ 

করতঃ জীবন্ুক্ত হইত্তে পারে সন্দেহ নাই | 



প্রারনধ |. 

"দেহে বিনষ্টে তৎকর্্ম পুনর্দেহে প্রলভ্যতে। 

যথ] ধেনু সহলরেষু বৎসে। বিন্দতি মাতরং ॥ 

তথ শুভাশুভং কর্ম কর্তার মনুগচ্ছতি। 

মাভুক্তং ক্ষীরতে কর্ম কল্পনকোটা শতৈরপি ॥ 
অবশ্য মেব ভোক্তব্যং কতং কম্ম শুভাগশুভং ॥% 

ত্যক্ষ অনুমান উপমা ও শক দ্বারা বস্তর উপ- 
লন্ধি হয়। যাহা দৃষ্ট হয় ন। ব। হইবার নহে তাহ। 
অনুমানাদে দ্বার! স্থিরীকুত হইয়। থাকে । বন্প পুত্রকে 

তাহার পিত। কে এনন্বন্কে স্থির করিতে হইলে কেবল 
“সন্মান এব* তাহার আত্মীয়বর্গের কথায় বিশ্বান করিয়। 
সইতে হয়, অপ্রত্যক্ষীভূত ব্লিয়। বিশ্বাসের কোনরূপ 
শানত। থাকে না, তদ্রপ ঈশ্বর আছেন কি না, ম্বতুযুর 
পর কি হয় ও আন্র। কোথায় যায় প্রভৃতি প্রত্যক্ষাতীত 
বমন্ন ভগবান ত্রিকালবেতা সর্বজ্ঞ খষবাক্যে শ্রদ্ধ। 
রাখিয়া নিশ্মল পবিত্র চিত্তে আনুমানিক বিচার দ্বারা 
শমাষ্ন। করিয়। লইতে হইবেক। 

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে জীবগণ দেব, যক্ষ, রক্ষ, 
শন্ধন্ব, কিন্নর, নর, পশু, পক্ষী, কীট, পন্তঙ্গ ও উচ্ি 

দাদি নানা প্রকার রূপ ও উপাধি ধারণ করিয়| কেহ 
ব। নিরবচ্ছিন্ন সুখ, কেহ বা সুখ দুঃখ এব কেহ নং 

3 
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নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ করে। এক মনুষ্যজাতি 

মধ্যে আকুতি প্রকৃতি অবস্থা ও রুচির বিভিন্নতা দৃষ্ট 

হয়। যথা; কেহবা ধনবান, কেহব! দরিদ্র, কেহ 
বিদ্যা কেহ মূর্খ কেহ রূপবান কেহ কুৎ্নিত, কেহ 
সবল সুস্থশরীরী কেহ ব্যাধিগ্রস্থ, কেহ সুন্দর অঙ্গ- 

নৌষ্ঠব বিশিষ্ট, কেহ অন্ধ খঞ্জ ও বধির, কেহ অজ্ঞান 
কেহ জ্ঞানী, কেহ পুত্রবান কেহ অপুত্রক ইত্যাদি । 

একজন রাজকুমার হইয়! ৰিনায়াসে জম্মাবধি আমোদ 

গ্রমোদ সুখলচ্ছন্দে কালাতিপাত করে, অপর এক 

জন দীন দরিদ্র নম্ভান হইয়া আজীবন অহোরাত্র পরি- 

পরিশ্রম দ্বারা জীবিক। নির্বাহ করিতে নমর্থ হয় না । 

ঈশ্বর সর্ধান্তর্যামী, অপক্ষপাতী, ন্যায়বান্ ও দয়ালু ; 
স্বতরা- তিনি যে একের প্রতি নদয় ও অপরের প্রতি 

নির্দয় হইবেন এমত নহে । ইহার তাতৎ্পম্য আর কিছুই 

নহে কেবল জীবগণ স্বন্ব শুভাশুভ কণ্ম অর্থাৎ ধন্মা 

ধশ্ম প্রভাবে উদৃশ ভ্ররারুজ, অগুজ, স্বেদর্জ ও 

উদ্ভিজ্য হইয়। বারশ্বার সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । 

কেবল কম্মই বন্ধন কারণ। শুভাশুভ কম্ম ক্ষয় না 

হইলে জীবের মোচন নাই । বৈধ নিষ্কাম কম্ম দ্বারা 
কম্ম ক্ষয় করিতে হয়। রম্যক ভোগ দ্বার! তৃ্ডি লাভ 

ন। হইলে বাসনার নিরৃত্তি হয় ন| | ত্যাগের সময় আনি- 

লেই জীবগণের বিষয় ভৃষ্বার অকল্মাৎ নিবৃদ্ভি পায়। 
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দেহের নাশে আত্মার নাশ হয় না । আত্ম। অবি- 

নাশী, নিত্য ও অব্যয় । তিনি অগ্নি দ্বারা দগ্ধ, শস্ত্র বারা 
ছেদ, জল দ্বারা আর্ঘ এবৎ বারুদ্বার। গুক্ষ হইবার 
নহেন | তিনি স্থিপ্, অচল, অনাদি, অব্যক্ত,অচিস্ত্য ও 

আবিকার্ষ্য | জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নববস্ত্র গ্রহণের 

ন্যায় দেহী জীর্ণ দেহত্যাগ করিয়। অভিনৰ কলেবর 

ধারণ করিয়া থাকে | যেমন ব্রহ্মাণ্ডে বত্য ত্রেত। ছ্বাপর 

ও কলি গত হইয়! পুনঃ নত্যাদি ক্রমে কতশত দিব্যযুগ 

ও মন্বন্তরাদি চলিয়া যাঁয়; তদ্রপ দেহী কৌমার, যৌবন, 
প্রেঁট ও বার্ধক্য কাটাইয়া পুনঃ পুনঃ কত সৎখ্যক নষ- 
কলেবর ধারণ করতঃ কৌমারাদি অবস্থা ভোগ করিয়া 
থাকে, াহার ইয়ত্তা নাই । যজ্জপ এই বিশাল ব্রন্মাণ্ডে 

কি দৈনন্দিন কি প্রারুত গরলয়ের পর পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি 

হইয়। থাকে; তদ্রপ এই দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রন্মাণ্ড নাশের 

প্র যে পুনরুৎপত্তি আছে ইহার বিচিত্রতা কি ? তবে 

কন্মবশে দেহীকে নুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয় এইমাত্র 

ভিন্ন; তেমন কশ্মের নাশ দেহের পুনরুৎ্পত্তি নাই । 

জাগ্রৎ অবস্থায় জীবস্থুল শরীরে আত্মার অশ্বয় 

সম্বন্ধ থাকায় সুখ ছুঃখাদি ভোগ করিয়। থাকে, পরন্ত 

স্বপ্াবস্থায় স্থল শরীরে আত্মার বাতিরেক বশ্বন্ধ এব* 

সুদ্্ শরীরে অন্য় স্বন্ধ থকায় জীব বল্স সময় মধ্যে 

শানাবিপ আনন্দ ব। কষ্ট বুকাল ধরিয়। ভোগ করি. 
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তেছি এমত অনুভব করিয়। থাকে । বস্ততঃ জাগ্রত 

অবস্থার স্থুখ দুঃখের সহিত ম্বপ্পাবস্থার স্থখ ছুঃঞ্ের 

কিছুই তারতম্য নাই । তন্রপ ম্বতপ্রায় অবস্থায় যখন 

রোগ ব৷ জরাজীর্ণ স্ুল শরীর অবশ ও সধ্জ্ঞাহীন হইয়। 

পড়ে, তখন জীব সুস্্স শরীরে কতবিধ ভীষণ মুক্তি, 

ভয়ঙ্কর কন্টকারত স্থান ইত্যাদি দর্শনে ভীত ও চমকিত 

হয় এবৎ নানাবিধ রমণীয় মূত্তি ও উত্তম স্থান দর্শনে 
বিজাতীয় আনন্দ অনুভব করে। ঈদৃশ ভয়ার্ত ও 

প্রান্নভাব ততৎকালে রোগীর মুখ দর্শনে সম্যক প্রীতি 
হইতে পারে । সেই অল্প সময় সুশ্ম শরীরে কোী 

কোটী বুগবৎ বলিয়। বোধ হয় । এদিকে তাহার এতাদ্বশ 
স্বর্গ নরক ভোগানন্তর নরজন্স গ্রহণোপযোগী হইলে 

অবশিষ্ট শুভাশুভ কশ্মফল বা প্রারন্ধ ভোগার্থ দেহা- 
স্তর প্রাপ্তি নিমিত্ত একী পঞ্চ মাসের নব কলেবর রমণী 

উদরস্থ জরায়ু মধ্যে প্রাস্তত থাকে । যেমন জলৌকা! 
একী পদার্থকে আশ্রয় করিয়া অপরটী ত্যাগ করে, 
তদ্রপ পুরাতন দেহস্থ জীব তখন গর্ভুস্থিত নব কলেবরটী 
'আশ্রয় করিয়! পুরাতন জীর্ণ দেহটী ত্যাগ করিয়। 

থাকে । তখন নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গের ন্যায় 

আত্মার সেই নূতন কলেবরে চৈতন্য হর । পাঁচমান 
কাল গর্ত যন্ত্রনা ভোগ করিয়া পরে বহির্গত হইয়! 

প্রার্ধ ভোগ এব পুনর্জন্ম গ্রহণ নিমিত্ত মোহ বশে 
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নানাবিধ শুভাশুভ কম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। ও দিকে 

পাঞ্চভৌতিক স্বতদেহটী বিন হইয়! পঞ্চভূতে লয় 
প্রাপ্ত হয়। 

যদ্রপ লৌহ ও সুবর্ণ নির্মিত শৃঙ্খল কৃষ্ণ ও পীত 

বর্ণ এব মূল্যের ্যুনত। ও অত্যাধিক্য লত্তেও উভ- 
য়েই পরস্পর সমান বন্ধন কর; তদ্রপ কম কি শুভ কি 

অশুভ সুখ ও দুঃখপ্রদ্ হইয়া উভয়েই সমভাবে জীব- 

গণের বন্ধন স্বরূপ হইয়। থাকে । শুভাশুভ কন্ম ক্ষয় 

ন। হইলে জীবের যাতায়াত ঘুচেনা | বাঁননাই কণ্্ 

নঞ্চয়ের মূল। ততৎফল ভোগার্থ পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ 

ও জরা মরণাদি ছুঃখ ভোগ করিতে হয় । বাসনাই 

সংসার প্রবর্তক। ন্থক্ৃতি ও ছুক্ষুতির ন্যনাধিক্য 
বশতঃ সখ ছুঃখের তারতম্য হইয়া থাকে । বান! 

নিরত্তি না হইলে ছুঃখের হস্ত হইতে নিক্ষতি পাওয় 

যায়না । মনের নির্রত্তিই পরম শান্তি এবৎ শান্তিই 

প্রক্লত সুখ! কন্ম চারি গ্রকার। যথা ; শুক্র, রুষ্, 

শুরুরুষঃ ও অশুরু অরুষ্জ। দান তপাদি কম্ম শুক্র । 

অবৈধ কাধ্য রুষ্ণ। বাহে সাধুবৎ কিন্তু ফলে পর 

পীড়াদিপ্রদ মানুষী কার্ধ্য শুরু কষ এবঘ ভাল মন্দ ফল 

ত্যাগে অনুষ্টিত কণ্ম অশুরু অরুণ অর্থাৎ নিক্ষাম কম্ম্। 
নিক্ষাম কন্ম দ্বার কন্ম ক্ষয় করিতে হয়। জীবকম্্ম 

ক্ষয় করিতে পারিলে বা কণ্ধ ন। করিলে নির্বাণপদ 
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লাভে সমর্ধ হয়। বন্ধন মোচনই মুক্তি । যোগ, জ্ঞান 
বা বৈরাগ্য কম্ম নাশের উপায় স্বরূপ । যেমন ঘট 

সত্বৃত আকাশ ঘটের নাশে মহাকাঁশ প্রাপ্ত হয়, যেমন 

জল জলে, ক্ষীর ক্ষীরে ও ঘ্বত ঘ্বতে মিশ্রিত হইয়া 

যায়, সেইরূপ কম্থাক্ষয় হইয়া আত্মতত্ব জ্ঞান হইলে 

আত্মা ও মলিনত ত্যাগ করিয়া স্বীয় সচ্চিদানন্দ রূপ 

প্রাপ্ত হয়েন। 

বৈরাগ্য। 

যত প্রকার জীব আছে তন্মধ্যে মনুষ্য সর্বাপেক্ষা 

শ্রেষ্ট । তথাপি অবিদ্যাবচ্ছিক্ন চৈতন্য অর্থাৎ রজস্ত- 

মোগুণের আধিক্য ও নত্বের ন্যুনতা হেতু মলিনতা 

প্রযুক্ত জীবোপাধি বিশিষ্ট হয়েন। অতএব সেই মলি- 
নতা। অর্থাৎ অবিদ্যার নাশ করিতে পারিলেই মনুষ্য 

স্বীয় ঈশ্বররূপ লাভ করিতে পারেন ! 

মনুষ্য সামান্য পশ্বাদির ন্যায় আহার, নিদ্রা, ভয় 

ও মৈথ্নের বশীভূত । কেবল এশ্বরিক জ্ঞান তাহা; 
দিগকে পশ্বাদি হইতে পুথক করে । কাঞ্চন নিশ্শিত 

পাত্রে ক্ষীর ঘৃতাদি দ্রব্য ভোজন দ্বারা দেহ রক্ষা, 

উভ্ম অডউালিকা মধ্যে ছুগ্ধফেণনিভ শয্যাষ শয়ন 

করিয়া নিদ্রা এব লুন্দরী রূপবতী দর্জালঙ্কারভূষিত! 
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যুবতী স্ত্রী সস্তোঁগে মন্ষ্যের যে রূপ তৃপ্তি লাধন হইয়! 

থাকে; স্বৃত দেহাদি ভক্ষণ, গহ্বর মধ্যে স্বত্তিকো- 

পরি শয়ন এবৎ ধুলি বা কর্দম যুক্ত। শৃগালী প্রভৃতি 
নস্তোগে শৃখালাদি জন্তরও তক্রুপ দেহ রক্ষা, নিদ্র। 
ও রিপু চরিতার্থজনিত সম্ভোষ লাভ হইয়া থাকে নন্দেহ 

নাই । একজন রাজকুমার উত্তম পর্যযস্কে শয়ন করিয়! 
সুনিদ্র। লাভে সমর্থ হয় না; কিস্ত এক দরিদ্র সন্তান 

ধূলায় লুঠিত হইয়া সুখে নিদ্রা যায়। রত্বু, এশ্র্যর 

পাগ্ডত্য ও পদমর্ধযাদায় সুখ বা সন্তোষ নাই । মনই 

নন্তোষের আবান স্থান। মন অভিমানে উচ্চাভিলা- 

ষের বশবর্তী হইয়া আজীবন অর্থ ও যশঃ আদি লাভে 

ব্যাপৃত থাকিয়। নিরত্িরূপ পরম শান্তি রসে বঞ্চিত 

হয়। অভিমানরোগে আক্রান্ত হইয়। জীব অজীবন 

মলিন হইয়া থাকে | উদ্বশ বিষম ব্যাধি বিনাশার্থ বিষয় 

বাননারূপ কুপথ্য পরিত্যাগ পূর্বাক সৎনঙ্গ অর্থাৎ সাধু- 

নঙ্গকে পথ্য করিয়া বিবেক ও ত্র্মবিচার রূপ সুধারন 

অনুপানের নহিত অহতব্রঙ্গ ইত্যাকার অপরোক্ষ 

জ্ঞানভিষজ নেবন কতব্য । যদ্দার। কর্তা, ক্রিয়া ও 

কারণ ; ভেক্ত।, ভোগা ও ভোগ এব জ্ঞাত।, জ্ঞান ও 

জয় ইহাদের ভেদ জ্ঞান দূর হইয়া অভিমান দূরে পলা- 

যন করে । 

আমি মহৎ, আমি জ্ঞানী, আমি বিদ্বান, আমার 
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স্ত্রী, আমার পুজ্র, আমার এশ্বর্ধ্য ইত্যাদি নকল অবিদ্য। 
বা মলিনতার কার্ধ7 ও বন্ধন কারণ । এই সমস্ত মলি- 

নতা ত্যাগোদ্যমের নাম সাধন! । কেবল ত্যাগই 

আমাদের উপাঁননা, যোগ ও জ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য । 

পরন্ত মহামায়ার এমনই প্রভাব যে সেই ত্যাগরূপ ব্রতে 

একাপ্ত ব্রতী হইয়াও কৃতকার্য হওয়! যার তার ভাগ্যে 

ঘটে না । ইহা বহু অভ্যান ও জ্ঞান সাপেক্ষ | প্রথমতঃ 

আমি কি, কিভাবে আছি ও আমা ব্যতীত ছিতীয় 

বস্ত আছে কি না, ইহ! তত্বমন্তাঁদি বাক্য ও নিত্যানিত্য 

বন্তবিচার দ্বার স্থির করিয়া আমিই ঈশ্বর ও ঈশ্বর 

নতা এব জগৎ মিথ্য। ভদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইতে হই- 

বেক । এই সমস্ত স্থির হইলে পর, আমি সকল অনিন্য 

অর্থাৎ মিথ্য! ব্যাপারে ব্যাপৃত আছি কেন এই বিচার 
উপস্থিত হইবে । কেবল রজস্তমোগুণাধিক্য মলিনতা 

প্রযুক্ত আর কিছুই নহে ইহ! বিচার দ্বার! স্থির হইলে, 

তখন এই লমস্ত ব্যাপার ত্যাগে মলিননভারও ত্যাগ 

হইবে এই নিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইবেক । 

আমি যখন সেই চিন্মর, অখণ্ড ও অদ্বীতিয় ব্রহ্ম 

অর্থাৎ আমা ব্যতীত ছুইগী বস্ত পৃথিবীতে নাই $ তখন 

আমার আবার স্ত্রী কে? পুত্র কে? এশ্বর্্য কি ? যশ: 

কি? পদমর্ধযাদ। কি? মানই বা কি? আপমানই বা 

কি? সুখকি? ছুঃখই ঝকি? কামকি? ক্রোধ 
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কি?গ লোভ কি? মাতনধ্যই বাকি? হিৎ্সা কি ৯ 

দ্বেষ কি? এব দ্বন্বই বা কি? আমি এক সচ্চিদানন্দ 

ব্রহ্ম । স্ুতরাৎ ব্যক্তান্তর নাই যাহার উপর ক্রোধ, 

হিষ্না ব দ্েষ করি ও বন্তৃম্তর নাই যাহা লোভ করি । 

অতএব আমি এক আগার কেহ বা কিছুই নাই । 

বৈরাগ্য কথাটী মুখে বলিতে কাঁগজে লিখিতে যন্ধ 
সহজ তৎসাধন তক্রপ নহে | ইহা বহু সুকুতি, আয়াঁন 

ও অভ্যাস সাধ্য । আমাদের ধশ্ম শান্ত্রাদিতে ষে 

সকল ধশ্মনীতি আছে, তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্যই ত্যাগ 

আর কিছু নহে! চৌর্য, মিথ্যা ভাষণ ও পরদার গমন 
ইত্যাদি নিষিদ্ধ কম্ম । পরের দ্রব্য না লওয়া অর্থাৎ 

কেবল স্থীয় দ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকার তাত্পর্য্য ক্রমে জব্য বা 

বিষয় ত্যাগ | দ্রব্য ত্যাগ একবারে সহজ ব্যাপার 

নয় বলিয়া বাল্যকাল হইতে পরের না! লওয়। এবং স্বীয় 

বিষয়ে বন্ত্ট থাকা যখন অভ্যান হইয়। পড়ে ও দ্রব্যের 
সম্যক ভোগ হইয়া আইনে তখন আবার জ্ঞানোদয়ে 

স্বীয় দ্রব্যের অনিত্যত জ্ঞান ও পরাপরভাবশূহ্যত। 

উপস্থিত হইয়। সমজ্তই ত্যাগ হইয়! পড়ে । সেইরূপ 

বাক্য ত্যাগ একবারে সহজ নয় বলিয়! প্রথমতঃ মিথ্যা- 

ভাষণ বর্জন দ্বারা ক্রমে সভ্য পর্য্যন্ত ত্যাগ হইয়া! 

আইনে তক্রপ প্রথমতঃ পরদারে বিরক্তি সাধন হইলে 

জ্ঞানোদয়ে স্বীয়গীতেও বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়। থাকে। 
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অন্তএব কৌটিল্য ত্যাগে সরলতা, ক্রোধ ত্যাগে ক্ষমা, 
নৎ্সারলিগুত। ত্যাগে নির্লিপ্ত, হিৎ্ন। ত্যা্ে 

ক্ষভিৎন!, নিষ্ঠরত। ত্যাগে দয়া, গুরুভোজন ত্যাগে 

মিভাহার, শক্রত। ত্যাগে মিত্রতা, চাঞ্চল্য যানে 

স্থ্র্যয বা গাস্তীর্্য, অধীরত। ত্যাগে ধৈর্ধ্য, অশুচি-। 

ত্যাগে শুচিতা, অপকার ত্যাগে উপকার, কাপণা 

ত্যাগে দানশীলত।, পরাপরবে'ধ ত্যাগে ভাতৃবোধ 

দ্বেতভাব ত্যাগে অদ্বৈতভাব, অনস্ভোষ '্যাগে 

সন্তোষ, নাস্তিকতা ত্যাগে আন্তিকতা, অবিশ্বাস 

ত্যাগে শ্রদ্ধা, অভক্তি ত্যাঞ্জে ভক্তি এব অজ্ঞান 

ত্যাগে শাস্ত্রীয় জ্ঞান প্রথমে অভ্যাস কতৃব্য । এবস্প্র 

কারে ক্রমশঃ ধন্মবিরুদ্ধভূত কাম, ক্রোধ, অর্থ ও 
আহারীয় দ্রব্যাদি ত্যাগ করিয়। ধন্মনঙগত কামাদি 

অভ্যান দ্বারা বিষয় ভোগে সম্যক ভৃপ্তিলাভ হইলে পরি- 

ণামে সমস্তই ত্যাগ হইয়! যায়। ভোগদ্বর! বিষম 

তষ! নিবারণ হইলে নহনাই বৈরাশ্য জন্মিয়। থাকে | 

স্ত্রী পুত্র এশ্বর্ধ্য প্রভৃতত অঃপ।ততঃ পরম আদরের 

ধন বলিয়। বোধ হয়, কিন্ত তাহারা ত্বপ্পীবৎ অনিন্য 

পদার্থ । প্রাণাপেক্ষ। প্রিরু্ন। স্ত্রী য'র নিমেষ বিরহে 

প্রাণ ব্যথিত হইয়। উঠে, যে প্রাণ নম পুজ্রের অদর্শনে 
ব। আশ্তচভ সমাচারে জীবন ক্রেশকর বলিয়া বোধ ভয় 

এব যে এশ্বধ্য প্রভাবে আপনাকে মহৎ বলিয়। 
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প্রতীতি হয়, সে নলকলই স্বপ্নবৎ ক্ষণধ্ব্পী পদার্থ। 

তাহার আমার নহে বা আমিও তাহাদের নহি । যে 

'মর্থ জন্য প্রতিবেশী ও আত্বীয় ম্বজনের সহ্ছিত দ্বন্দ, 
দুর্ধলের বিত্ত ও ব্রাঙ্দণের ব্রহ্মস্বহরণ এব শঠতা, 

মিধ্যা, প্রবঞ্চনা, চৌর্ধয ও বিশ্বাসঘাতকতাঁকে আশ্রয় 
করিয়া আমি জীবন ও. ধন্মকে বিনর্জন দিতে প্ররত্ত 

হইয়াছি, সে অর্থ আমার নহে, কিন্তু তছ্ুপার্জন নিব- 

ন্ধন অধন্ম নকল এব অর্থমদে মত্ত হইয়া যে সকল 

হিৎ্ন।, ছেষ, দ্বন্দ, অহিতাচরণ, স্বার্থপরতা ও গুরু, 

জনের অবমানন!। করিয়াছি দে সকল কেবলই আমার । 

সই অনর্থরূপ অর্থ আমার সঙ্গে যাইবে না, কেবল 

'তদুপাজ্জিত ধন্মাধম্মগণ আমার অনুবত্তী হইয়া অমাকে 

বারম্বার জন্ম মরণ দুঃখে নিপতিত করিবে । স্বপ্পে সুখ 

ও বিভীষিকাদি দৃষ্ট হয়, পরে যেমন নিদ্রা ভঙ্গ হইলে 

এ্বপ্পের অনিত্যত। নহজেই অনুভূত হইয়! থাকে; 

হদ্ধপ জ্ঞানোদয়ে এই মায়াময় সধ্পারাস্তগতি পুক্র কলজ্র 

ও অর্থাদি অনিত্য বা স্বপ্পনবৎ পদার্থ বলিয়া নিশ্চয় হয় । 

নিক্ষাম ব্রত, যজ্ঞ, দান, তীর্ঘদর্শন প্রভৃতির উদ্দেশ্য 

আ:র কিছু নহে কেবল ত্যাগাভ্যান। লোকে বিশ্বেশ্বর- 

কে উত্তমোত্তম ফল ও জগন্নাথকে পরমান্নাদি উত্তমো- 

সম দ্রব্য অর্পণ করিয়া আর বেদ্রব্যাদি পুনঃ গ্রহণ 

ন। করিয়া আজীবন নিলেণভ হইয়া থাকে । এইরূপে 
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সমস্ত দেবগণকে এক এক দ্রব্য অর্পণ করিলে অনেক 

দ্রব্যেরই ত্যাগ সাধন হইয়া থাকে । এরূপ ত্যাগলম- 

তা সেই সেই দ্রব্যের সম্যক ভোগান্তে ঘটিয়া থাকে 

বলিয়। লোভ হর ন । বানন। সত্তে বধ কন্মের ত্যাগ 

যুক্তিবিরুদ্ধ। যখন অভ্যান দ্বার। বিগতস্পৃহ হইয়। 

ক্রমশঃ সমস্ত ত্যাগ হইয়া আইনে তখনই জীব মুক্ত | 
বাননা শুন্য হইলে স্ত্রী, পুত্র; এশ্বর্ধয ও স্বর্গ কিছুতেই 

বাধ। দিতে পারেনা । তখন স্খ ছুঃখ, মানও অপ- 

মান কিছুই থাকেনা । 

সৎসারে আত্মীয় বর্গের সহিত কলহ, পোফষ্যবর্গের 

জীবিকা নির্বাহে অশক্তত1, শ্মশানে ম্বতদেহ দর্শন, 

ভ্ররবস্থ। হেতু বিবাহ রি অরমর্থতা ইত্যাদি নান! 

নশরণে যে একপ্রকার €বরাগ্য জন্ময়া থাকে তাহার 

নাম ক্ষণবৈরাগ্য । প্রাচীন অবস্থায় যখন ইন্দ্রিয়গণ 

নিস্তেজ হয় এব জীব আর পিশাচবৎ কার্স্য করিতে 

অক্ষম হইয়। পড়ে অথচ বাঁলন। থাকে; ন্তখন এক 

প্রকার বৈরাগ্য উপস্থিত হয় তাহাকে সাময়িক বৈরাগ্য 

বল! যায় । উদৃশ বৈরগ্য ফলপ্রদ নহে । 

সমুদায় কম্ম ও বানন! পরিত্যাগ পুর্জক ব্রহ্মানন্দে 

মগ্ন হওয়াকে বৈরাগ্য বলে । বৈরাগ্য ছুই প্রক1র | পর 

ও অপর | অপর বৈধাগ্য চারি প্রকার | যথ। ; যতমান, 

ব্যতিরেক,একেন্দ্রিয়ত্ব ও বশীকর । নম্সারের দারানার 



বৈরাগ্য | ৪৯ 

বিবেচনাকে যতমান, ভুর্জয় কাম ক্রোধাদি বশীভূত্ত 

কর! ব্যতিরেক, পাণ্সারিক বিষয় ইচ্ছা সত্বেও এক 

মাত্র মনে সমুদয় ইন্ড্রির নিরোধ করাকে একেক্জিয়ত্ব, 
এবৎ ঁহিক ও পাঁরলৌকিক স্থখ ইচ্ছ। ত্যাগ করাকে 

বশীকর কহে । বশীকর ৫বরাগ্য তিন প্রকার । ষথা; 

মন্দ, তীব্র ও তীব্রতর । শ্রী পুত্র বিয়োগে সৎনারে 

ধিক্কার পূর্বক বিষর ত্যাগ ইচ্ছাকে মন্দ, স্ত্রী পুজ সত্ব 

শান্ত্র দ্বার সম্সারের অনিত্যত্তা বোধে পার ত্যাগের 

নাম তীব্র, এব পুক্র দয়িতা ও বিপুল এশর্সা নে 
জ্ঞ(নোদয়ে এহিক ও পারত্রিক বিষয়ের অনিত্যত| 

বোধে যে ত্যাগ তাহাকে তীব্রতর বৈরাগ্য বলে। 

এই স্টীব্রতর বৈরাগ্যে মুমুক্ষত্ই পরমহৎসের লক্ষণ । 
মন্দ বৈরাগ্যে সত্ন্যানে অধিকারী হয় না। নিত্যা- 

নিন্য বন্ত বিচারাদি দ্ব'রা বিষয়বীতরাগ হইয়। সমাধি 

ার! আন্রস।ক্ষাৎ্কাঁর হওয়ার নামই জ্ঞান এব নেই 

রূপ জ্ঞানীকে জীবন্মুক্ত বলে । 



ষট চক্র । 

জীবের দেহই ক্ষুত্র ব্রন্মাণ্ড। তন্মধ্যে জীবাত্। 
ঈশ্বর । মূলাধারাঁদি নহআারান্ত চক্রই ভূভুস্বঃ মহঃ 
জনঃ তপঃ ও সত্যলোক । পাদাধঃ, পাদ, গুল্ফস্থান, 

জঙ্ঘা, জানু, উরু ও কোদি দেশই অতল,বিতল, নিতল, 
স্থুতল, মহাঁতল, রনাতল ও তলাতল সপ্ত পাতাল! 

দেহের মধ্যে নাপাশ্রে ইক্লোক, দক্ষিণ ও বাম নেত্রে 

অশ্রি ও শিবলোক, দক্ষিণ ও বাম কর্ণে যমলোক ও 

বারুলোক এব মন্তকে ব্রক্মলোক | ইহার মধ্যে মেরু- 

দণ্ড হিমালয়, ইড়া শঙ্গ।, পিঙ্গলা যমুনা, ও সুবুজ। 
লরশ্বতী। অস্থি পর্বত; মাধ্ন দ্বীপ, এব* রক্ত, রব, 

শুক্র, মৃত্র, শ্লেম্স। লাল, ও ঘন্ম ইহারা নমুদ্র। মুখ, 

কর্ণদ্বর, চক্ষুদ্বয়, নান, নাভি, উপস্থ, গুহ ও ব্রন্মরন্ধ, 

এই দশছ্বার দশদিক । শৈশব হেমন্ত, কৌমার শরৎ, 

নারুণ্য বনন্ত, যৌবন আ্রীষ্ম, প্রৌঢ়তা বর্ষ। ও বাপ্ধক্য 
শীত এই ষড়খতু । সতন্যান, বাণপ্রস্থ, ব্রহ্মচর্্য ও 

গৃহস্থাশ্রমই সত্য, ভ্রেভা, দ্বাপর ও কলিধুগ | জাগ্রৎ 

অবস্থা দিব এবঘ নিদ্র। রাত্রি। ইক্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী 

দেবগণই দেবতা, প্রাণাদি পঞ্চ ও নাগাদি পঞ্চ বারুই 
মরীচ্যাদি খধিগণ এব কামাদ রিপুগণই ভূত 

প্রেতাদি । হিথ্না, নিন্দা, ঈর্ষ।, দ্বেষাদি রাহু শন্যাদি 



ঘট্চক্র। ৫১ 

প্রহগণ | জ্ঞান আলোক এব অজ্ঞান অন্ধকার । 

ব্যাধিই জলগ্লাবন ও ভূমিকম্প এবৎ স্বত্যুই গ্রালয় | 

মেরুদণ্ডের বহির্দেশে বামভাগে চন্দ্ররূপা ইড়াঃ 

দক্ষিণে শুর্য্যরূপা পিঙ্গলা এব* তন্মধ্যে সত্বর জম্তযোগুণ- 

ময়ী চন্দ্রসূরস্যাস্িরূপা বিকসি ধুত্ত,রকুস্থুমসদ্শ সুযুন্গা 
নাড়ী গুহ্থদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপুতা আছে । 

তদন্তর্গত উপস্থদেশ হইতে শির পর্য্যন্ত বজীনাম্মী অপর 

এক নাড়ী এবছ তন্মধ্যস্থ মূলাঁধার হইতে সহআার পর্য্যন্ত 

প্রণব যুক্তা, শুদ্ধ বুদ্ধি ও যোগগম্য। এক চিত্রিনী নাড়ী 
ষটপদ্মাভ্যন্তর ভেদ করিয়া দেদীপ্যমাঁনা আছে । ইহার 

মধ্যদেশে আধারপদ্ম পুটকস্থ হরমুখকুহর হইতে শিরস্থ 
সহঅদল পদ্ম পর্যন্ত বিছ্যুৎপুণ্ত সম! উজ্জ্বলা, অতীব 

ক্স, নিরাকারা, মুনিমনৌভানমানা, শুদ্ধভাক ও জ্ঞান 

প্রুদা সুখময়ী ব্রহ্ম নাড়ী আছে । স্বাধিষ্ঠানের অধো- 
ভাগে অধোঁমুখী লিঙ্গরপী শিব মুখই ব্রন্গনাড়ীর 
হ্বার। | 

মূলাঁধার, স্বাধিঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এব 

আত্তা এই ষট পদ্ম শ্বুন্ন! নাড়ী অন্তর্গত, চিত্রিনী দ্বারা 
গ্রথিত; অর্থাৎ পদ্মের কর্ণিক। গুলি চিত্রিনী ও দল 

সমূহ বজানাড়ী মধ্যস্থ;ঃ কেবল মুলাঁধার পর্বের দল 

্যুন্ন মপ্ন্থ মাত্র, কারণ বজ। ন্থাধিষ্ঠান হইতে উখিত 

হইয়াছে । 



৫২ আত্মজ্ঞান তরঙগিণী। 

গুহ্যদেশের উপরিভাগে মূলাধার অর্থাৎ চতুর্দল 
পদ্ম, লিলের উদ্ধে, স্বাধিষ্ঠান অর্থাৎ ষড়দল পদ্ম, নাভি- 

দেশে মণিপুর অর্থাৎ দশ দল পদ্ম, হৃদয়ে অনাহত অর্থাৎ 

দ্বাদশ দলপত্স, কঠদেশে বিশুদ্ধ অর্থাৎ ষোঁড়শদল পদ্ম 

এবছ জ্রদেশে আজ্ঞা অর্থাৎ দ্বিদল পদ্ম, এবৎ এতদ্বা- 

তিরিক্ত শিরোদেশে অধোমুখে সহত্জার নামে এক 

সহঅদল পদ্ম আছে । 
উপরোক্ত ষটপদ্ম মধ্যে নানা দেবদেবী বিবিধ 

বীজবুক্ত যস্ত্রোপরি বান করিতেছেন । চতুর্দল পঞ্মে 
শুলাষ্টক ও পৃর্ীবীজজ (ল) সংযুক্ত চতুক্ষোণ চক্রোপরি 
ব্রহ্মা ও ডাঁকিনী শক্তি, ষড়দল পছ্মে বরুণ বীজ (ব) 

সতযুক্ত শুভ্রবর্ণ অদ্ধচন্দ্রাককৃতি যক্ত্রোপরি নারায়ণ ও 

রাকিণী-শক্তিদদিশদল পন্মে বহিবীজ(বণ্)যুক্ত ন্বর্তিকাখ্য 

যক্ত্রেপরি মহাকাল ও লাকিনী শক্তি, দ্বাদশ দলপদ্ে 

ধুত্রবর্ণ বায়ু বীজ (ষণ্) যুক্ত ষট কোণ যক্ত্রোপরি ঈশান 

শিব ও কাঁকিনী শক্তি এবৎ উক্ত ষট কোণ ন্ত্ান্তগত 
এক ত্রিকোণ যন্ত্র মধ্যে বাণাখ্য শিব লিঙ্গ, ষোড়শ দল 

পদ্মে আকাশ বীজ (হণ) যুক্ত পূর্ণচন্দ্র নদ্ূশ গোলাকার 

এক শূন্য চক্রোপরি সদাশিব ও পাকিনী যোগিনী এবশ 
দ্বিদল পদ্মে এক ত্রিকোণ যক্ত্রোপরি ইতরাখ্য শিবলিঙ্গ 

ও হাকিনী শক্তি আছেন | যথাঁয় মনের আবান স্থান । 

উপরোক্ত পদ্মের দল গুলি পর্য্যায় ক্রমে মাতৃকা 
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সুশোভিত | যথ]+ চতুর্দলে ৰকারাদি সকারাস্ত বর্থ- 

চতুষ্টয়, ষড়দলে বকারাদি লকারান্ত ষড়বর্ণ, দশদলে 
ডকারাদি ফকারান্ত দশবর্ণ,দ।দশদলে ককারাদি ঠকারাস্ত 

দ্বাদশ বর্ণ, ষোড়শ দলে অকারাদি বিবর্গাম্ত ষোড়শ বর্ণ 

ও দ্বিদলে হকারাঁদি ক্ষকারান্ত বর্ণদ্বয় দ্বারা স্থশোৌভিত 

আছে। 

একচিতে অহনিশি উপরোক্ত চক্র সমূহ ও তত্রস্থ 
দেবদেবী ধা।নে বিশেষ এশী সমর্থত। জন্মে। মুলা 

ধার ধ্যানে সুস্থ দেহ, শুদ্ধ স্বভাব, স্ুপাণ্ডিত্য, নরেন্ত্ন্ধ 

ও নর্দবিদ্যাবিনোদিত্ব লাভ; স্বাধিষ্ঠানে মুনীন্দ্রত্ব, কবিভ্ব 

লাভ ও মোহ নাশ ; মণিপুরে স্বষ্টিস্থিতিলৎহার- 
নমর্থতা, পাগ্ডিত্য ও জ্ঞান লাভ; অনাহতে অভীষ্ট ও 
বাকৃনিদ্ধি, রক্ষাবিনাশশক্তি, জ্ঞানিগণাগ্রগণ্যতা ও স্ত্রী 

পুরুষের প্রিয় ভাজন;, বিশুদ্ধে-আত্মজ্ঞান, বাক- 

পটু |, সর্ধাঙ্গত্ব, অরাগ ও অশোক লাভ * এবং আক্জায় 

পরণপুর প্রবেশ্মর্থত।, পর্ধদর্শিতা, সর্বহিতৈষিতা, নর্ক- 

শান্ত্রজ্ঞত! ও শ্বরত্ব লাভ হয়। 

এতদ্বাতিরিক্ত শিখরে শুন্ত প্রদেশে নিক্ষলঙ্ক পুর্ণেন্ছ 

সদৃশ শুরু বর্ণ মজ্ড মাতৃকা ভূষিত অধোমুখে বিক- 

নিত সহজ দল পক্ম আছে, তন্মধ্যে পূর্ণসুধাকরস্থিত 

তড়িন্ডের স্তাঁয় ভ্রিকোণ যন্ত্রোৌপরি পরমাত্বা মহাশিব 

আছেন। এই পদ্মের নিন্সে অর্থাৎ জযুগল উর্ধে, 



৫৪ আত্মজ্ঞান তরঙ্গি ণী। 

দ্বিদল পদ্ম সমীপে প্রাদীপ শিখা সম জ্যোতিম্মীন গ্রণ- 

বাত্রক অন্তরাত্বার স্থান এবৎ ইহার উপরিভাগ্েই 
বায়ুর লয় স্থান। হৃদয়ে অনাহতপন্মে হত্সরূপী 
প্রদীপকলিকানম জীবাত্ার বান স্থান, যথায সাধক 

স্বীয় উপাস্তের ধ্যান করিয়া থাকে। বজী মূলদেশে 
মূলাধার পম্মের উপরিভাগে কর্ণিকা মধ্যবর্তী ত্রিপুরা 
নাম যক্ত্রে বিছুতৎ সম কামরূপ কন্দর্প নামে বায়ু সমস্ত 

দেহে বিলাঁন করিতেছে । কর্ণিকা মধ্যে কোমল 

কিরণশালী আরক্ত বর্ণ, শরদিন্দুনিভকান্তিমান, আনন্দ- 

ময় লিঙ্গরূপী স্বয়স্তু অধোমুখে বিলানানুভব করিতে- 
ছেন এবঘ তদৃদ্ে, অতি সুস্ষ স্বণালতন্ত সদৃ্শী সর্পনম। 
নিদ্রিতা নবীন বিছ্যুন্মালা সম বিলানমানা জগন্মোহিনী 
মহামায়া কুগুলিনী সাদ্ধত্রিব্ভাকারে শিবলিঙ্গ বেষ্টন 

করিয় ত্রন্মদ্ধারে অস্বত পান করতঃ শ্বানোচ্ছণান 

বিভাগ দ্বারা জীবের প্রাণ রক্ষ। করিতেছেন । মন্তালি- 

মালার ন্যায় কুগুলিনীর অন্ফুটধ্বনি জ্ঞানশক্তি 

প্রভাবে মূলাধ।রে উৎপন্ন হইয়। ইচ্ছাশক্তি বশতঃ হৃদ, 
কমলে নাদমরী হইয়! কণ্ঠে বৈখরী হয়তঃ বর্ণাত্থিকা 

বাণীরূপে নিঃন্যতা হয় । 

যম নিয়ম অভ্যানপরায়ণ অধিকারী সাধক গুরু- 

রুপায় প্রাণায়াম ক্রম অবগত হইয়া কুর্চ বীজ (ভহুৎ্) 

দ্বারনিদ্রিতা কুগুলিনীকে তপ্ত। করিয়। মূলাধ।রস্থ 
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্বয়স্ুলিঙগ, অনাহতস্থ বাণাখ্যলিঙ্গ ও আজ্জাস্থ ইত 

রাখ্য শিবত্রয় ভেদ করিয়া সহজ্ারে মহাশিবে উতিতি 
করিতে লমর্থ হয় । কুলকুগুলিনী মহাশিবে লয় হইয়া 
স্বেচ্ছানুপারে অম্বত পান করতঃ পুনঃ অধোঁমুখে শিব- 

ত্রয় ভেদ করিয়। মূলাধারে স্বয়স্ত, লিলগকে পুর্বাবৎ বেষ্টন 

করিয়া নিদ্রিতা খাকেন। ঘন্বারা কুলকুগুলিনী চৈতন্য 
হয় তাহার নাম যোগ | কুলকুগুলিনীর চৈতন্যে আত্ম- 

জ্ঞান হয়। নহআআার পদ্প--শৈবদিগের শিবস্থান,বৈষ্ণব- 
দিগের বৈকুঠঠ, শাক্তদিের দেবীন্ছান এব অপরের 
প্ররুতি পুরুষ স্থান । 

তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকার যোথের নামান্তর মাত্র । পঞ্চ- 

মকার যথা ; মাধ্ন, মৎস্য, মুদ্র।, মদ্য ও মুন | বে 

কম্ম দ্বারা 'মাণ অর্থাৎ রননাকে “সিনোতি' অর্থাৎ বদ্ধ 
কর যায় তাহাই মাৎস। ইহার তাৎপর্য খেচরী 

মুদ্র। দ্বার জিহ্বাকে কপাল কুহরে উত্তোলন করিয়া 
বদ্ধ কর। আর কিছুই নহে । গঙ্গা যমুনা অর্থাৎ ইড়া 

পিঙ্গল। মধ্যে নদ বিচরণ-শালী শ্বাসপ্রশ্বান রূপ মতস্যকে 

ভক্ষণ অর্থাৎ শ্বসরোধের নামই মৎস্য সাধন । বিষয় 

হইতে চিত্তকে মুদ্রণ অর্থাৎ আকর্ষণই মুদ্র। সাধন । 
উপান্যে পুনঃ পুনঃ চিত্তের "যোগ বিয়োগ ব্বতিই মৈথন 

অথবা মূলাধারশ্থিত। স্বয়স্তুলিঙ্গবেষ্টিতা৷ পরমাশক্তি 
কুগুলিনীকে সহআরম্থিত মহাশিবে নযোগ করার 



৬ আত্মজ্ঞান তরঙ্গিণী। 

নামই মৈথুন সাধন। কুলকুগুলিনীর সহঅদল পদ্মস্ত 

শিবমুখ নিঃহত অস্বত পানই মদ্যনাধন। অতএব পঞ্চম- 

কারের তাৎপর্য; কেবল খেচরীমুদ্র।, প্রাণায়াম, প্রত্যা- 

হার, ধ্যান ও সমাধি আর কিছুই নহে। 
পঞ্চমকারের এবন্িধ প্ররূত অর্থ কামাখ্যাদি তন্ত্র 

বিশিষ্টরূপে বর্ণিত আছে এবৎ তাহা সাধারণ তন্ত্রে 
সচরাচর উল্লিখিত ন। থাকায় মুঢুবুদ্ধি মনুষ্য মাকে 
জীব জন্তর শরীর, মত্স্যকে নদ নদীর ব1 পুক্ষরিণীর 
মৎস্য, মুদ্রাকে ভাজা ভুজি, মদ্যকে দোকানের উত্তেজক, 
মাদক ও কামোদ্দীপক সাধারণ সুরা এবৎ মৈথুনকে 

স্ত্রীর সহিত পুরুষের রিপুচরিতার্থ রতিক্রিয়। বলিয়। 
স্থির দিদ্ধান্ত করিয়া থাকে, এবৎ তদনুযায়ী কার্ধ্য 

করতঃ বিবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া তজ্জনিত নানাবিধ 

অবৈধ কার্ধ্য দ্বারা জীবনকে কলুষিত করিয়া এব* 
কখনবা মদ্য ও মৈথুন সাধনের ফলম্বরূপ অতুযুৎ্কট 

পাপ নিবন্ধন বিধিমতে রাঁজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া অকালে 

কালগ্রানে পতিত হয়। 

পঞ্চমকরের প্রক্কত অর্থ সর্ধতন্ত্রে উলিখিত ন! 

হইবার তাৎপর্য এই যে রজভ্তমঃ প্রধান যথেচ্ছাচারী 

পাষণ্ড, অসুরপ্রকৃতি, ন্মস্তিক-বুদ্ধি ও মত্স্যমাধ্নাশী 
ব্যক্তিগণ যাহার! লাম্পট্য, সুরাপান ও বিষয় বাসনায় 
নতত মত্ত থাকিয়া পশুদিগের ম্যায় আহার,নিদ্রা, ভয় ও 
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মৈথুন জীবন ধারণের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানে কালাতিপাঁন 
করে, এব যাহাদের পক্ষে কঠোর ব্রন্ষচর্য্য অবলম্বন 

একেবারে পাধ্যাতীত বিবেচনায় শাস্ত্রে সেই মস্ত অস্তুর- 

প্ররুতি মনুষ্যদিগের মোহনার্থ পঞ্চমকারের অর্থের যথা- 

এত। প্রদর্শিত না হইয়া রাজসিক ও তামসিক পুজা ও 

বলিদান ব্যবস্থা হইয়াছে । অস্তুরপ্র্লতি কদাচারীগ ৭ 

মদ্য মাম্লাদির লোভে দেবাচ্চনায় রত হইয়! জন্ম জন্মা- 

স্তরে হিত্নাদি কার্য্যের ফলভোগ করিয়া থাকে সত্য, 

পরন্ত দে সমস্ত ভোগ দ্বার ক্ষয় হইয়া থাকে এব দেকা- 

চ্ছনাজনিত ঈষৎ অকরুত্রম শান্তি ও ভক্তি রনের ক্রমশঃ 

আধিক্য হইয়া উঠিলে তাহাদের চিত শুদ্ধি হয়, তখন 

তাহাদের হিৎ্পাঁদি কার্ষ্যে প্রবৃত্তির হ্রাস হইয়! পাত্বিক- 

বুদ্ধি উপস্থিত হয়। 
হিথ্না, পরদারগমন ও স্ুরাপান অর্ধশাস্ত্রে নিষিদ্ধ । 

অতএব যে পঞ্চমকার তস্ত্রে মহাঁপাঁতকনাশক ও মুক্তি- 

প্রাদ বলিয়৷ উল্লিখিত আছে, তাহার অবশ্যস্তাবী স্বতন্ত্র 
একী যৌগিক অর্থ হইবে তদ্বিষয়ে সৎশয় কি? কারণ 
যোগ ব্যতীত মুক্তিপথে গত্যন্তর নাই । 

মান রজোতুণ, মৎস্য মুদ্র তমোগুণ ও মদ্য রজ- 

স্তমোগুণপ্রদ, এব মৈথুন রজস্তমোগুণের কাধ্য | 
বিশুদ্র-নত্ব-প্রধান, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের উপাসনা করিতে 

গেলে, যখন ঈশ্বর বুদ্ধি-প্রদ সত্ব গুণের আধিক্য নিবন্ধন 
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চিত্ত শুদ্ধির প্রয়োজন এবৎ ভোগ লালসা,মলিন বিষয় ও 

নাস্তিক বুদ্ধি-প্রদ রঞ্জম্তমোগুণের পরিবর্জণ একান্ত কর্তব্য 
সন্দেহ নাই; তখন পঞ্চমকারের সাধারণ অর্থ উপা- 

ননার আনুষঙ্গিক বলিয়! শান্তচেত। সাধক নমীপে কখ- 

নই সঙ্গত বলিয়া অনুভূত হইতে পারে না। যদি মৎস্য, 
মান, মুদ্র!, মদ্য ও মৈথুন পাপনাশক ও মোক্ষ রদ 
হই, তবে মৎস্যাশী, মাঘ্সাশী, মদ্যপায়ী ও লম্পটগণই 
কি শান্ত্রোক্ত জীবন্ুক্ত পুরুষ ? তাহা হইলে বেদজ, 
জিতেন্দিয়, হবিষ্যাশী ব্রাহ্মণগণ এবৎ তত্বজ্ঞ ফল-মূলাশী 
নর্ধজ্ঞ খবষিগণই বা শাস্ত্রে ঈশ্বপদবাঁচয এবৎ জন- 

সমাজে ভক্তিভ।জন ও মহামান্য হইতেন কেন? উপ- 

রোক্ত নাত্বিক পঞ্চমকারার্থই শাস্ত্রের ও শান্ত্রকারের 

একমাত্র উদ্দেশ্য সৎশয় নাই । 

তন্ত্রে লিখিত "পীত্ব। পীন্ব। পুনঃ পীন্ব। পুনঃ পন্তি 

লে, উথায়চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যন্তে এই 
শ্লেকের সাধারণ অর্থ এই যে পুনঃ পুনঃ পান করিয়া 

ভূতলে পতিত হইলে গাত্রোথান পূর্বক পুনঃ পুনঃ পান 

অর্থাৎ গুঢ় পানই নির্বাণপ্রদ। পশুবৎ মনুষ্যগণ 

এই অর্থের যথার্থতা বোধে তদনুষায়ী কার্য করিয়। 

আত্মঘাতী হইয়া অকালে রবিসুত নদনে গমন করে। 
ইনার প্রকৃত অর্থ এই যে দেহরুপ ক্ষুদ্র ব্রঙ্মাণ্ড মধ্যে 

নূলাধার পদ্মই ভূতল স্বরূপ; তৎপন্মস্থিতা স্বয়স্ত, লিঙ্গ- 
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বেষ্টিতা এক মাহামায়। কুণুলিনী শক্তি আছেন । যিনি 
যোগ দ্বার জাগরিত হইয়! পদ্জাস্তরস্থ শিবত্রয় ভেদ 

করতঃ সহআরে মহ্বাশিবে লয় হইয়া অস্বত পান এব* 

অধোমুখে ব্রহ্ম নাড়ীমধ্যে গমন করিয়া পুনমূলাধারে 
অবস্থান করেন। তাহার সহআ্ারে পুনঃ পুনঃ যোগ দ্বারা 

উথিত হইয়। অস্ব 5 পাঁনই ব্রহ্মজ্ঞানপ্রদ অতএব উপরোক্ত 

শ্লোকের প্রকৃত অর্থ; শ্রতিস্থত্যাদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ ঘ্বণাকর 

স্বরাপান কখনই শাস্ত্রেরউদ্দেশ্য নহে । যে সুরা প্রভাবে 

ব্াহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব,নাধুর সাধুন্ব,ব্রহ্মচারীর ত্রন্ষচর্ম্য ও গৃহী- 
দিগের গাহন্থ্য ধন্ম নষ্ট হয়; দ্বারা কত শত ত্রহ্গমহত্যা, 

ন্্ীহত্য।, পরদার ও গুর্কাঙ্গনা গমন, হিৎলা, চৌর্য্য, দ্বন্দ, 

ও দ্বেষাদি কাধ্য অনায়ারে অম্পাদিতত হয়; এব৭ যজ্জ- 

নিত পাপ চান্দ্রায়ণাদি ছার। ক্ষয় হয় না; লেই মহা 

গ্রণাঁকর, মলিন ও নীচ-প্রব্রত্তি-প্রদ হর। কখনই পবিভ্র 

বিশুদ্ধ নত্বগুণ নৎশ্লিষ্ট ঈশ্বরোপাননার আনুষঙ্গিক প্রক- 

রণ বলিয়া ন্গন বোপ হইতে পাঁরে না । বিপন্ন অব- 

স্থাম আহারীয় দ্রব্যাভাবে এমন কি চাগালান্ন গ্রহণ ও 

মেচ্ছের উচ্ছিষ্ট ভোজন দ্বারা প্রাণরক্ষ। কর! শাস্ত্রবিরুদ্ধ 

নে; কিন্ত আহার ও পানীয় ভ্রব্যাভাবে ক্ষুধ। ও তৃষ্ণায় 

প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও সুরা ম্পর্শনীয় নহে। এরূপ 
উপনিমদাদি নর্ধ শাস্ত্রে বিশিষ্টরূপে কীর্তিত আছে । 

তন্ত্র শাস্ত্রের অর্থ স্বভাবতঃ অতি গুঢ়, সুতরাৎ তদ্ধি- 



৬৪ আত্মজ্ঞান তরঙ্গিণী। 

ষয়ে জ্ঞান ও নদৃগুরোপদেশ সাঁপেক্ষ | মদ্য মৈথুনাদিতে 

স্বভাবতঃ অনেকেরই প্ররত্তি নত্তে অবৈধ দোঁষ-বোধে 
ষাহার! তাহাতে আশক্ত হইতে লজ্জিত ব| সঙ্কুচিত 

হইত; তাহার। তন্ত্রোক্ত সঞ্চমকা'র সাধনের নাম উল্লেখ 

করিয়! উহার প্ররুত অর্থনা বুঝিয়া কেহ বা প্ররুত 
অর্থে উদাস্যভাৰব প্রকাশ করিয়া বীরাচারী ভানে 
তাহাতে প্ররত হয় । এবম্প্রকারে তাহার অজ্ঞানবশত £ 

পরম পবিত্র পুণ্যময় এব কলিযুগের এক মাত্র গতি 

স্বরূপ আগম শান্ত্রকে কলঙ্কিত করিতে বনিয়াছে । 

জ্ঞানীগণের তাহাদের ভষ্টাচ'র দর্শনে মহা পবিত্র আগ- 

মের উপর ঘ্বণ। ব। দ্বেষ ন| হইয়। পঞ্চমকারের প্রকৃত 

অর্থ বোধে যত্রবান হওয়া উচিত । 
তামনিক ও রাজনিক পূজায় শাস্ত্রে যে ছাগ, মহিষ 

ও মেষাদি বলিদান ব্যবস্থা আছে তাহার অর্থ সত্ত্ব 

গুণাবলম্বী নাধক সমীপে ছাগ,মহিষ ও মেষ হন্য। নহে। 

তাহার একটী পবিত্র গুড় অর্থ অ!ছে। চত্তীতে “নম- 
স্তন্যৈ নমন্তন্যৈ নমস্তত্যৈ নমোনমঃ য। দেবী বর্বভুতেষু 
চেতনেত্যভিধীয়তে” উদ্বশ ভাবযুক্ত বিবিধ শ্লোক 

আছে । ইহার অর্থষে দেবী সর্ধভুূতে ঠচতন্যরূপে 
অবশ্থিতি করিতেছেন লেই দেবীকে পুনঃ পুনঃ নমক্ষার 

করি। লেই চৈতন্য রূপিণী দেবী যখন ছাগাদি জীব- 

গণে সমভাবে আছেন তখন ঈদ্ৃশ চস্তীপাঠান্তর দেবী 



যট চক্র । ৬১ 

পৃজান্তে দেবী সমীপে দেবীর উদ্দেখে ছাঁগাদি রূপা 

দেবীর রলিদান লম্পুর্ণরূপে সর্বতোভাবে ধর্ম ও যুক্তি- 

অনঙ্গত ন্যায়বিরুদ্ধ কার্ধয সন্দেহ নাই । 

যিনি চৈতন্য রূপে আত্ম! স্বরূপ সর্ধজীবে লমভাবে 
অবস্থিতি করিতেছেন তাহার অর্চনা কালে তাহার 

উদ্দেশে পরম অধশ্মরূপ হিৎসা কার্য কখনই সম্ভবে 

না। ছাগ নদ রতি গ্রিন, মহিষ উত্তেজী ও ক্রোধী 
এবৎ মেষ অতি ভীরু । যেমন কাশ্শকে দিখ্হ সদৃশ 
বলিলে তাহাতে ত'হাকে পুচ্ছ ও তীক্ষ নখযুক্ত ন 

বুঝাইয়৷ কেবল প্রবল পর'ক্রমশালী বুঝায়; তজপ 
এখানে উপরোক্ত ঈশ্বরো শাননার আনুষ'ঙ্গক বলিদান 

জীবগণের শরীর বলদ ৭ ন। বুঝাইয়। কেবল” তাহাদের 

পরম্পরের প্রবল স্বভাবের উপর লক্ষ করিতে হই- 

বেক এবছ তাহাই শান্দের অভিপ্রেত । আুতরাঁণঁ যে 

খগ্জ। দ্বার] হননকার্ধ্য অল্পন্ন হয় তাহা লৌহনিশ্মিত 
খড়গি নহে, যদ্বার। হদসগ্রন্থি ও জর্দা সত্শয় ছেদ হয় 

এমত জ্ঞানই খঙ্জা। “সই কামরূপ ছাগ, ক্রোধরূপ 
মহিষ ও বিদ্বাশঙ্ক।র" “মষ জ্ঞানরূপ খফ্লা দ্বার 

বলিদান দিয়! নিক্ষাম, "জন্ক্রোবী ও অভয় হইবে 

ইহ! পাত্বিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য । উপরোক্ত পঞ্চমকার 

সাধন কি শাক্ত, কি বৈদ্ুক্সক শৈব নকল মুমুক্ষু পক্ষেই 
আবশ্যক । এই সাপন! দ্বার। জীব অবিদ্যার নাশ 

করতঃ তত্বজ্ঞান লাশ *'রয়। জীবন্তুক্ত হইতে শবে । 



গীতাষউবিৎশতি। 
0 

রাগিণী ললিত-_তাঁল আড় । 

অজ্ঞান তিমির হর, ওহে গুরু কৃপা করে, 

কত কাল রহিব এবে, দিয়ে জ্ঞান আলোকেনে ॥ 

তুমি ধাতা তুমি ত্রাতা, ত্বংগতি ত্বংহি নিয়স্তা, 

বেদাতীত পরমাত্মা, নির্বাণ কারণ ;-- 

ব্যোমতীত নিরঞ্জন, অনাদি ভবতারণ, 

নিস্তার কর অধমে ছস্তার এ ভবপারে ॥ 

যোগ যাগ জপ ধ্যান, সব হয় অকারণ, 

বৈন। তব কৃপা কণ, ডাকি সরল অস্তরে ॥ ১। 

রাগিণী কেদারা--তাল আড়া। 

জয় হর শঙ্কর । 

ঈবাণ শশিশেখর, ভূতভাব্ন ভব, ত্রিলোচন দিগম্বর । 

পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন, নিণডপ বিকার শুন্, 
ভ্্ন্বক ত্রিপুরাস্তক« ব্যোমকেশ গঙ্গাধর ॥ 

কৃত্তিবাস ভীম ভব, বিরূপাক্ষ বাম্দেব, 

মৃত্যুঞ্জয় সদাশিব, ধুর টি পরমেশ্বর ॥ 
শিব শস্তু উমাপতি, আশুতোষ পশুপতি, 

বশ্বর্ধ্য ধার বিভূতি মহাষোগী মহেষ্কর ॥ ২ | 



সঙ্গীত। ৬৩ 

রাগিণী দিচ্ধুভৈরবী--তাঁল আড়।। 

শবে গে! মা মহামায়া,মহেশ মনোমোহিনী | 
কপাকরি এ অধ্মৈ, ভারিবে গে নিস্তারিণি ॥ 

তুমি মায়! তুমি বিদ্যা, গুণত্রয়ি জগদাদ্যা, 
তুমি রক্ষা, তুমি বিষুণ, তুমি রত্র প্রসবিণি ॥ 
ভুমি জ্ঞান তুমি প্রাণ, যমাঁদি অষ্টসাথন, 

শরণাগত দীনার্ভ, পরিজাণ পরায়ণি ॥ ৩ ॥ 

রাগিণী বিবীট খাস্বাজ__তাঁল একতাল] । 
কেমনে ভাবি মা! তারা, তব রূপ কাঁজি কলুঘ হর। । 

মন যে চঞ্চল, না ভাবে অমল বিশুদ্ধ আনন্দময়ী ভবদার। ॥ 

মনে করি লই সত্যেরই আশ্রয়, লভিবারে লিজ বিশুদ্ধ আলয়, 
দুষ্ট রিপুগণ না মানে বারণ, নষ্ট করে ব্রত নিজ বলে তারা ॥ 

না জানি কি করে, নিরোধি চিত্তেরে, 

জ্ঞান বৈরাগ্য ন। আছে অন্তরে, 

যোগ জানি ন। ওগে। ত্রিনয়ণ।, 

যাকর মা তুমি ত্িলোকনিস্তার1 ॥ ৪ ॥ 

রাঁপিণী ঝিঝীট--তাল একতাল! । 

মাগে! তারিণী, জগত জননি, কি দোষে নিঠুরা অধম সম্ভানে । 

এতব সংসার, নিরদ্ন অসার বারশ্বার কষ্ট সহেন! প্রাণে ॥ 

শান্স মতে কর্ম্ম শুভাশুভগণ, ষাঁর। বন্ধন কারণ £--. 

তব ইচ্ছণ বলে, জীবগণ চলে, ইচ্ছাময়ি তারা, 

তাশ্ষা বা কি জানে ॥ 

অনাদি অদ্বয় জগত কারণ, কর মা মোচন ৮ 



৬৪ আত্মজ্ঞান তরঙ্গিণী। 

তোঁমাভির বত, সকলি অনিত্য, মায়াময় সব, বিশীল ভুবনে 
তুমি জীবের গতি, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, দিতে মাত্র আছ মা ;-_ 

অজ্ঞান অধমে, তার মা পরমে, ঘ্বুচাও “আমার আমি” 

শব্ধ ভ্রিনয়নে ॥ ৫ ॥ 

রাগিণী বসন্ত বাহার-_-তাঁল আড়া। 

(মা) কেজানে তব মহিমা (তারা), মহামাঁয়! কুণ্ডলিনি। 

ষে মায়ায় মোহিত সদ, জীবগণ ত্রিণয়নি ॥ 

ধঙ্দীধর্ম জেনে কেন, অধন্মেতে ধায় মন, 

এরি কেবল রিপুগণ, ছুর্ভার় তার! শিবানি | 

ষে ক্রোধেরে ত্বণ করি» পরক্ষণে না সন্বরি, 

এ মন্দ বুঝিতে নারিঃ যা কর মোহনাশিনী | 
কত কাল রহিব এবে, অনিত্য অসার ভবে, 

কে হেন আছে নাশিবে এ যন্ত্রণা নিস্তারিণি ॥ ৬) 

রাগিণী যুলতাঁন-_-তাল আঁড়া। 

দীন ভারিণী দয়ামরি, এ দীনে কৃবে তারিকে। 
বারম্বার গতায়াত, বল মা কবে নাশিবে ॥. 

চাহিনা মা বশ অর্থ, দারা সত সব অনর্থ, 

গেল দিন পরমার্থ, সর্বদা তাদের ভেবে ॥ 

দিতে কুমতি সুমতি, প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি, 

তুমি মাত্র আন্ছ গোমা, সে ইচ্ছায় কি না সম্ভবে ॥ 

দেখা দাও মা কৃপা করে, ডাকি সরল অন্তরে, 

যোগ যাগ জানি না মা, অধম সন্তান ভেবে ॥৭॥ 



সঙ্গীত। ৬৫ 

রাঁগিনী ইমন কল্যাণ --তাঁল আড়া। 

নমে। ভবেশ ভাবিনি । 

দরামক্ষি নিস্তারিণি, হুর্গতিনাশিনি তাঁরা, ছরিত বারিণি ॥ 
ত্বংহি ব্রহ্ম সনাতনি, সচ্চিদানন্দ রূপিণি, 

নিরাকার! ত্বং সাকারা, জ্ঞান দায়িনি ॥ 

অগন্ময়ি জগদ্ধাত্রি, ত্ষ্টি স্থিতি লয় কণ্রি, 

কাল হারিণী কালি, কলুষ নাশিনি ॥ ৮| 

রাগিণী বাহারবৰাগেশ্রী--তাল আড়া। 

প্রেমময় হরি নাম, মুখে বল অনিবারি। 

অন্তরেতে ভাব তারে, কি দিব! কিব। শর্ধরী ॥ 
হন্তড করুক কার্য তাঁর, পদ মুখ আঁখি আর, 

মনে সদা জপ তার মহা মন্ত্র নাম হরি ॥ 
অজপা সহিত জপ, দূরে যাবে যত পাপ, 

না রহিবে মনন্তাপ, হিংস! দ্বেষ পরিহরি ॥ 

বারম্বার গতায়াতি, অবিদ্যাদি ক্লেশ যত, 

সকলই ঘ্ুচিয়! যাবে, সে নাম আশ্রয় করি ॥৯॥ 

রাগিণী সিক্ধভৈরবী-_তাল'আঁড়। | 

কত দিনে এ অধমে তারিবে দয়াল হরি । 

ঘুচাবে ভব যন্ত্রণা, আর যে সহিতে নারি ॥ 

করাতে ধন্দ্ম অধর, সকলই তোমারই কর্ম, 

বুঝি না ইহার মর, আমরা ভুগিয়া মরি ॥ 

শাস্ত্রে তুমি দয়াময়, শ্রুতিতে আনন্দময়, 

নিজ গুণে অকিঞ্চনে, কৃপা করি হে মুরারি ॥১০॥ 



আত্মজ্ঞান ভরঙিণী। 

রাগিণী বিবিট খাশ্বাজ--তাল আড় খ্যাম্ট। 

দিনগেল অলসে, সদ] মুগ্ধ হয়ে মায়া বশে। 

ভজিলাম না অধম তাঁরণ, মধুস্দেন;-_সেই দয়াল 
হরি জগদীশে ॥ 

ংকারে হতজ্ঞান, কামক্রোধে মত্ত মন, 

অর্থ অর্থ করে প্রাণ, অনুক্ষণ ;__ভাবিলাঁম ন! হইৰে 
কি পরিশেষে ॥ 

যদি একবার মনে করি, ভজি নারায়ণ হরি, 

ৰিঘষ আসি অকারণে ক্ষণে ক্ষণে 2 

টানে মন পথাস্তরে অনায়াসে 0১১। 

রাগিণী মুলভান-_-তাল আড়া । 

তক্তিভাবে ডাঁকরে মন, সেই অধম তারণে । 

বার ইচ্ছায় তুমি চল, জগৎ চলে যে কারণে ॥ 
হিংসা নিন্দ। বিবজ্জিয়ে, সত্য দয়] ধন্ম লয়ে, 

জ্ঞান পুম্পে পূজ তারে, তীব্র বৈরাগ্য চন্দনে ॥ 

বল হরি স্মর হরি, অন্তরে বাহিরে হরি, 

দেখ স্বার্থ পরিহরি, সদ! আনন্দিত মনে ॥ ১১। 

রাগিণী ললিত-_তাঁল আঁড়া। 

কেবলে নিগুণ তুমি ওহে দয়াময় হরি। 
সগুণ হইয়ে কত, লীল। কর ত্রিপুরার ॥ 

সত্বরজস্তমোগুণ, করে ব্রহ্মাণ্ড হাজন, 

দেব বক্ষ জীবগণ, তোমারই ইচ্ছান্স £__ 



সঙ্গীত। ৬৭ 

রাখিতে নাশিতে পার, তব মহিমা! অপার, 

বাক্য মনের অগোচর, সে রূপ বর্ণিতে নারি ॥ 
তব ইচ্ছ1 হলে পরে, দেখ দাও সাধকেরে, 
নিস্তার হে ভব পারে, দিয়ে তব চরণ তরী ॥১৩। 

রাগিণী ঝিকীট খাশ্বাজ__তাঁল যৎ। 

দীননাথ দয়াময় নাম হে তোমার । 

বুঝ! জাঁবে এইবারে কেমনে কর নিস্তার ॥ 

আমি যে অজ্ঞান অতি, না আছে তাঁহে ভকতি, 

জানি না সাধন? স্তি, কেমনে হইব পার ॥ 

যোগ যাগ ভর করে, লোকে যায় ভব পারে, 

সে নব জানি না কিছু, যা করহে কর্ণধার ॥১৪।॥ 

রাগিণী ধুন--তাঁল আড়খেম্টা । 

ভাঁব ওরে মুঢ় মন, ও সেই অনাদি কাবণ। 

নিত্য নিরঞ্জন যিনি, অধম তারণ ॥ 
মিছ] মায়ায় মুগ্ধ হয়ে, অনিত্যে নিত্য ভাবিয়ে, 
বিষয় বাসনা লয়ে ,কাটালে জীবন ॥ 

স্বার্থ দিয়ে বিসর্জন, হইয়ে সংযত মন, 
স্মর হরি অনুক্ষণ, সত্য সনাতন ॥১৫।॥ 

রাগিণী ঝিকীট-_তাঁল যৎ। 

যা করহে প্র সনাতন, নিত্য নিরঞ্জন | 

যা কিছু আমরা করি, তুমিই তাহার কারণ ॥ 



৬৮ আত্মজ্ঞান তরঙ্গিবী। 

কেবল তব ইচ্ছা বলে, যত জীবগণ চলে, 

ষোহ মুগ্ধ হয়ে করে, অভিমান অকারণ ॥ 

ওহে দয়াময় হরি, কোন বাসন। ন। করি, 

এই কর যেন থাকে,ধর্ম্চিত্ত অনুক্ষণ ॥ ১৬ 

রাগিনী জংলা- তাল পোস্তা ৷ 

কত রঙ নিচ্চ হরি, এক হুইয়ে নান। হয়ে । 

অপার মহিম। তব, কেপাবে তাহা বুঝিয়ে ॥ 

তুমি জান তব মর্ম, তুমিই কর সুকুকর্মম, 

মধ্যে থেকে আমি শব্দে, বলি মরিলাম ভুগিয়ে ॥ 

কেবল তব মায়াবলে, কত রূপ ধ*্চ্চ ছলে, 

কত ভাল কণচ্চ তুমি, এ আমার তোমার বলিয়ে ॥ 

কোন ঘটে তুমি জ্ঞানী, ঘটাস্তরে হও অজ্ঞাঁনী, 

দরিদ্র অথব! ধনি, পশুপক্ষী আদি লয়ে ॥ 

ঘটের ভোগ শেষ হুইলে, ত্যাগ কর গুণ নানা ছলে, 

ক্ষান্ত হও নিজ বলে, আর খেলনা সং সাজিয়ে ॥ ১৭। 

রাঁগিণী উড়িভৈরবী-_তাঁল আড় । 

কেন হে অনাথ নাথ, নির্দর অধম বলে। 

এ ঘোর সংসার হতে নিস্তার নাহি করিলে ॥ 

বিষয়েতে চিত কেন, ধায় নাথ অকারণ, 
না ভেবে তব চরণ, বিমোহিত রিপু বলে ॥ 

আমার অস্থির মন, পাপে যুদ্ধ অনুক্ষণ, 

অধর্দ্েতে রত সদা, নামানে বারণ 



সঙ্গীত । ৬ম 

ন। মানে সে গুরু জনেঃ ন1 ভাবে সে সনাতনে, 

নিজ গুণে অকিঞ্চনে, তার হরি অন্তকালে ॥ ১৮। 

বরাগিণী আডেনা -তাল বাঁপতাল। 

ওরে ছুন্শরতি মন, ভাঁবিলে না! কদাচন, 

বিষয়েতে মত্ত হয়ে, সেই অনাদি কারণ। 

যিনি সত্য সনাতন, বিশুদ্ধ আনন্দঘন, 

নিগুপ বিকার শূন্য, নির্মল ভব তারণ ॥ 
অহংকার পরি হরি, কাঁম ক্রোধ আদি করি, 

হিংস] দ্বেষ দ্বন্দ এরি, সবে নিয়া বসর্জন 

ভাব নিত্য নিরগ্রন সগুণ দয়] ি শন, 

ধার কৃপা বলে মন, পাইবে যে 'রিত্রাণ ॥১৯॥ 

2৯ 

রাগিণী বেহাগ-তাল একতাল। | 
মন দিন গেল। 

না ভজিয়ে সনাতনে, জনম হ'ল বিফল ॥ 

অধন্থমরকে লয়ে তুমি সর্বক্ষণ, কর দিৰ নিশি অর্থেরই চিস্তন, 
না ভাবিলে একবার নিত্য নিরঞ্জন, -'পস্থিত অন্তকাল ॥ 

দার! স্থত আদি যত বন্ধুগণ, তোদেক্ছে প্রাণ সাদরে এখন, 

নানা মতে তোমায় করিছে যতন,সে সম র তা।রা রহিবে কোথায়; 

কিছুই যাবেনা সঙ্গেতে তোমার, অক্ান চা রত্ব যশ কীর্তি আর, 
সকলই জানিহ সংসার অসার,যার জন্য চিত সর্বদ। চঞ্চল ॥২০॥ 



গু আত্মজ্ঞান তরঙ্গি ণী। 

রাগিণী বেহাগ-_তাল আড় । 

তাজ বাসনা এখন । 

বিষম বিষয় লক্ষে, কাটালে জীবন ॥ 

ও পথে যেওনা! আর মোহময় সব অসারঃ 

স্বপ্ন সম অনিত্য মন, বন্ধন কারণ ॥ 

নিবৃত্তিরে সঙ্গে লয়ে, প্রবৃত্তিরে বিসর্জিয়ে। 

ভক্তি জ্ঞান যোগ পথে, ভ্রম অন্ুক্ষণ ॥ 

সকণ্টক বিদ্বময়, এ পথ জেনো নিশ্চয়, 

উৎকর্ষ সাধন বলে, পাইবে রতন ॥ 

অভিমান দূরে যাবে, হিংসা অবিদ্যা পলাবে, 
কি ছিলে কি হবে তুমি, চিনিবে তখন ॥২১।॥ 

রাগিণী ঝিবীট-_তাঁল যৎ। 

অনিত্য বিষয়ে মন ভ্রম অকারণ | 

কিছুই রবেনা তোমার মুদিলে নয়ন ॥ 

আপন বলিয়! যারে, ভাল বাস সমাদরে, 

ছাড়ন। নিমেষ তরে, সে কোথ। রবে তখন ॥ 

অহংকারে হতজ্ঞান, তুচ্ছ ক”রে গুরু জন, 

ধ্নমদে মত্ত হয়ে, ভজিলেন। সনাতন 0২২) 

রাগিণী বাগেশ্রী-তাল আড় । 

কেন ভ্রম অকারণ, অনিতা সংসারে মন। 

কিছুই রবেনা তোমার, কেবল কর্ম্ম বন্ধন ॥ 
(প্রনমদে) সুখ আশে মত্ত হয়ে, হিতজ্ঞান হারাইয়ে, 

বিষয় বাসন! লয়ে, হাঁরাইজে আত্মজ্ঞান ॥ 



সঙ্গীত । ৭ 

এই যে অনিত্য দেহ, পতন হবে নিঃসন্দেহ, 

কেহই সঙ্গে যাবে নণ, দার। স্থুত পরিজন ॥ 

নি মন হিত চাঁও, তাহারে শরণ লও, 

যে জন চৈতন্য রূপে, সর্ধবত্রে বিরাজমান ॥ ২৩। 

রাগিণী কেদারা-তাল আড়া। 

পরিহৃর মন্ত্রণ। ৷ 

বিষম বিষয় বাসনা, মহামোহে মুগ্ধ হয়েঃ 

তত্বজ্ঞান হারাওন ॥ 

শ্গণিক স্থখের আশে, বদ্ধ আছ মায়] পাশে, 

হইবে কি পরিশেষে একবার ভাবিলে না ॥ 

দার] স্কৃত বন্ধুগণ, যাঁর করিছে যতন, 

কেহই সঙ্গের সঙ্গী, অবশেষে হইবে না ॥ 

অভিমান পরিহরি, ভজ সনাতন হবি, 

বাহার চরণ তরি, ঘুচাবে ভব যন্ত্রণা ॥ ২৪॥ 
ক 

রাগিণী খাশ্বাজ__ত!ল মধ্যমান। 

এদেহ অনিত্য জেন মন। 

বথ। আমার আমার করে, কেন নীশিছ জীবন ॥ 

যে দেহ সুন্দর ভেবে, বহু যত্ব কর এবে, 

ম।টির জিনিষ মাটি হবে, যে দিন মুদিবে নয়ন ॥ 

প্রাণসম প্রেয়সী, নিমিষ যারে না পশি, 

বিরাহত চিত কত, কে কোথা রবে তখন ॥ 

মিথ্যা? প্রবঞ্চনা বলে, কত অর্থ উপার্জিলে, 

সকলই পড়িয়া রবে, বিন। ধন্মীধন্মগণ ॥ 



২ আত্মজ্ঞান তরঙ্গিণী। 

বৃথা ক'রে অর্থ অর্থ কেন নাশ পরমার্থ, 
বিসর্জন করি স্বার্থ, ভাব সত্য সনাতন ॥ ২৫॥ 

রাগিণী বিভাস-_-তাল একতাল!। 

আমি কে কি ভেবে, এসেছি ঘোর সংসারে । 

কোথাই বা যাৰ আমি, কয়েক দ্িন পরে ॥ 

কেব। পিত1 কেৰা মাতা, কেবা ধাত। কেব। ত্রাত। 

মিত্রামিত্র সুতস্থৃতা, আমারই ধরায় ;-- 

এক এলাম একা যাব, কাহারে সঙ্গে না লব, 

কার জন্য না ভাবিব, তখন ক্ণ তরে।॥ 

এক হয়ে কম্টম বশে, ফিরিভেছি নানা বেশে, 

এবেশ রবে না শেষে, চিনিলে আপনারে ॥২৬। 

বাউলের স্থর- তাল আড় খেম্ট!। 

(এদেহের) পাট কর মন, করে যতন, 

মিলবে ব্তন পরিশেষে । 

থেজ্বর গাছ হইতে যেমন, চিনিরে মন, বার করে 

জন্ অনায়াসে | 

কেন হেথা সেথা কর বৃথা, ব্যস্ত হয়ে লোক দেখাইয়ে 

তোমার দেহেতে মন, আছে সে ধন, 

তিল মধ্যে তেলের বেশে । 

(ওবে) মূলাধারে মহামায়া, কুগুলিনী শিব পরে £-- 

নিদ্রিত আছেন বিনি, জাগাও তারে, 

চাওযদ্দি মন সেমহছেশে॥ 

ষট পদ্ম পরে, তোলে! তারে, সহআারে মহাশিবে ১ 

তথা ভাব তারে, ভবোপরে, ঘুচ্বে জাল সবিশেষে ॥ 



সঙ্গীত । শ৩ 

রাগিণী ঝিবীট-_-তাল যৎ। 

কারে পুজিবে মূড মন, ফুল চন্দনে। 

সে ফুলে যে আছেন তিনি, ফলেতে আর উদ্যানে ॥ 

আছেন যিনি সর্ধভৃতে, নিরাকারে সর্বমতে, 

বিনা সে চৈতন্য রূপ, সর্বমিথ্য! ভুবনে ॥ 

পাদ্য অর্থ্য কারে দিবে, মনে বা! কারে পুজিবে, 

০ম জন স্ুছুরারাধ্য, যোগিগণ না পান ধ্যানে ॥ 

দ্বেষ স্বার্থ পরিহর, অজ্ঞানের নাশ কর, 

তখনই মিলিবে হর, পুজ1 হোম বিহনে ॥২৮॥ 

সনাণ্ড । 
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